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RESUMO 

O presente relatório de estágio relata de forma crítica a experiência da prática de ensino 

supervisionada no segundo ciclo do ensino básico e ensino profissional, na Escola Secundária 

Dr. João de Araújo Correia, no Peso da Régua. Neste âmbito, foi possível colocar em prática 

algumas modalidades do e–Learning e trabalhar com plataformas LMS e LCMS, para a gestão 

das aprendizagens e dos conteúdos lecionados.  

Neste contexto, procura-se contextualizar teoricamente e refletir sobre a implementação das 

tecnologias e a dinamização do e-Learning nas suas diferentes modalidades, abordar de forma 

crítica os constrangimentos e os benefícios produzidos por estes no sistema de ensino presencial 

e à distância, em articulação com as plataformas de apoio ao ensino e à gestão de conteúdos 

(LMSs & LCMSs).  

Nos Relatos de Prática de ensino supervisionada procede-se a uma descrição e reflexão crítica 

sobre a minha prática docente em contexto de Estágio, salientando a integração da tecnologia e 

a utilização de estratégias diversificadas que levaram os alunos a envolverem-se de facto no 

processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Ensino à distância; LMS/LCMS/CMS e e-Learning; Prática de 

Ensino Supervisionada. 
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ABSTRACT 

This internship report reports critically the experience of teaching practice supervised in the 

second cycle of basic education and vocational education in high school João de Araújo Correia, 

in Peso da Régua. In this context, it was possible to put into practice some forms of e-learning 

and work with LMS and LCMS platforms for the management of learning and taught content. 

In this context, looking contextualize theory and reflect on the implementation of technologies and 

the stimulation of e-learning in its different modalities, critically address the constraints and the 

benefits produced by them in the classroom teaching system and distance, together with platforms 

to support teaching and content management (LMS & LCMSs). 

In supervised teaching practice reports proceeds to a description and critical reflection on my 

teaching practice in Stage context, emphasizing the integration of technology and the use of 

diversified strategies that have led students to become involved in fact in the process of learning. 

 

Keywords: Technology; Distance learning; LMS / LCMS / CMS; e-Learning; Practice of Supervised 

Teaching. 

 

  



 V 

ÍNDICE 

Agradecimentos .......................................................................................................................... II 

Resumo ...................................................................................................................................... III 

Abstract ..................................................................................................................................... IV 

Índice ......................................................................................................................................... V 

Índice Figuras .......................................................................................................................... VIII 

Índice de gráficos ...................................................................................................................... IX 

Índice de tabelas ........................................................................................................................ X 

Índice de Abreviaturas e definições ........................................................................................... XI 

Introdução ................................................................................................................................... 1 

Plano geral do Relatório .......................................................................................................... 2 

PARTE I – Enquadramento Teórico ............................................................................................ 4 

I A tecnologia no processo de ensino-aprendizagem ............................................................. 5 

I.1 A Tecnologia estimula o interesse do aluno .................................................................. 6 

I.2 Os professores e as escolas estão preparados para educar com a Tecnologia? .......... 6 

I.3 Integração efetiva das Tecnologias na Escola. .............................................................. 8 

I.4 Benefícios das tecnologias na Educação ...................................................................... 8 

I.5 Principais desafios para integrar a tecnologia nas Escolas ........................................... 9 

I.5.1 Algumas razões para incluir as tecnologias na educação ........................................ 10 

I.5.2 Professores e estudantes podem aprender (juntos) a … ......................................... 11 

I.5.3 Especialmente para os estudantes… ....................................................................... 12 

I.5.4 Desafios e hábitos a reajustar no uso das tecnologias............................................. 12 

II Ensino à Distância.............................................................................................................. 16 

II.1 O Ensino à Distância ................................................................................................... 17 

II.2 Contextualização Histórica do ensino à distância ........................................................ 17 

II.3 Ensino presencial vs. Ensino à Distância .................................................................... 20 

III Ensino Eletrónico - e-Learning ........................................................................................... 22 

III.1 O ensino eletrónico ..................................................................................................... 23 

III.1.1 e-Learning ............................................................................................................ 24 

III.1.2 Sistemas de distribuição e de suporte ao e-Learning ........................................... 27 

III.1.3 Regulação do e-Learning em Portugal ................................................................. 28 

III.2 Outras modalidades do ensino eletrónico .................................................................... 30 



 VI 

III.2.1 b-Learning (blended learning) .............................................................................. 30 

III.2.2 m-Learning ........................................................................................................... 31 

III.2.3 u-Learning ............................................................................................................ 32 

III.3 O sucesso do e-Learning & b-Learning ....................................................................... 32 

III.4 Vantagens e Desvantagens do e-Learning – Vários autores ....................................... 32 

III.4.1 Vantagens do e-Learning - (Rosenberg, 2006)..................................................... 32 

III.4.2 Vantagens e desvantagens do e-Learning - (Lima & Capitão, 2003) .................... 34 

III.5 Dificuldades na integração do e-Learning ................................................................... 38 

III.6 Plataformas Tecnológicas de e-Learning .................................................................... 40 

III.6.1 Plataformas de apoio e/ou gestão de conteúdos - e-Learning .............................. 40 

III.6.1.1 LMS (Learning Manager Systems) ................................................................... 40 

III.6.1.4 BackOffice ........................................................................................................ 44 

III.6.2 LMS vs. LCMS ..................................................................................................... 45 

III.6.3 Os LMS´s no apoio ao ensino: conclusões ........................................................... 47 

PARTE II – Relatos da prática de ensino supervisionada .......................................................... 49 

IV Caraterização do Contexto de Estágio ............................................................................... 50 

IV.1 Caracterização do Meio............................................................................................... 51 

IV.2 Caraterização da Escola ............................................................................................. 55 

IV.2.1 (Carvalho, 2008)O Patrono da Escola .................................................................. 55 

IV.2.2 O Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia. ........................................... 56 

IV.3 Caracterização dos alunos das Turmas ...................................................................... 57 

IV.4 Caracterização da turma Z .......................................................................................... 59 

V Descrição e Reflexão sobre a Prática de Ensino Supervisionado ....................................... 67 

V.1 Fase de observação .................................................................................................... 68 

V.2 Intervenção Pedagógica .............................................................................................. 70 

V.2.1 Prática de Ensino Supervisionada ........................................................................ 70 

V.3 Reflexão sobre a prática pedagógica .......................................................................... 71 

V.3.1 Aula nº 74 e 75: Sistemas de Informação – Sistemas e Gestão de Bases de Dados

 71 

V.3.2 Reflexão sobre a aula lecionada .......................................................................... 75 

Conclusão ................................................................................................................................. 79 

Bibliografia ................................................................................................................................ 83 

Bibliografia - Legislação e Normas ......................................................................................... 89 



 VII 

Anexos................................................................................................................................... 90 

Anexo 1: Plano de Aula ......................................................................................................... 91 

Anexo 2: Macros [Manual teórico] .......................................................................................... 94 

Anexo 3: Ficha de atividade nº 1 – Macros .......................................................................... 101 

Anexo 4: FA_Solução EX1_Form_Notas ............................................................................. 103 

Anexo 5: FA_Solução Ex2_macro condição ........................................................................ 104 

Anexo 6: FA_Solução Ex3_formulário menus ...................................................................... 105 

 

  



 VIII 

ÍNDICE FIGURAS 

Figura 1: Modelo Conceptual de um ambiente e-Learning ........................................................ 25 

Figura 2: Freguesias do Concelho de Peso da Régua, após a reorganização administrativa de 

2013. ......................................................................................................................................... 51 

Figura 3: Cidade do Peso da Régua .......................................................................................... 52 

Figura 4: Agrupamento de escolas João de Araújo Correia ....................................................... 57 

Figura 5: Sala de aula – ângulo de visão da porta. .................................................................... 70 

Figura 6: Sala de aula - ângulo oposto à secretaria do professor .............................................. 71 

Figura 7: Planificação da aula nº 73 e 74 – Sistemas de Informação: SGBD ............................. 74 

 

  



 IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Grupos etários - Município do Peso da Régua – INE: Censos 2011.......................... 53 

Gráfico 2: Mostra a idade dos alunos me função do género – Turma G .................................... 59 

Gráfico 3: Residência dos alunos por freguesia – Turma Z ....................................................... 60 

Gráfico 4: Número de elementos que compõem o agregado familiar. ....................................... 61 

Gráfico 5: Relação entre as habilitações e profissão dos Pais ................................................... 62 

Gráfico 6: Relação entre as habilitações e a profissão das Mães .............................................. 63 

Gráfico 7: Manifestação de preferências e dificuldades relativamente às disciplinas ................. 64 

Gráfico 8: Dificuldades reveladas pelos alunos ......................................................................... 65 

 

  



 X 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1: Vantagens e desvantagens do e-Learning (Lima & Capitão, 2003) ........................... 35 

Tabela 2: Plataformas tecnológicas de e-Learning .................................................................... 40 

Tabela 3:Tradução e adaptação da Tabela de caraterísticas de CMS, LMS e LCMs  (Harman & 

Koohang, 2007, p. 168) ............................................................................................................. 45 

Tabela 4: As principais diferenças existentes entre os LMSs e os LCMSs ................................ 46 

 

  

file:///C:/Users/carlos/OneDrive/2012-2013-2014/Mestrado%20Ens.Informática/13-14/Estágio/Tese%20%5bAna%20Maria%20Bastos%5d/cd_tese_carlos%20pinto/Relatório%20final%20estágio%20-%20Novas%20tecnologias%20e-learning_29julho-1VF..docx%23_Toc426034826


 XI 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BackOffice - sistema informático de retaguarda para administração de um espaço virtual na 

Internet (página dinâmica da Internet). 

b-Learning - Blended Learning – [aprendizagem mista] 

CMS - Content Management System – [Sistema de Gestão de Conteúdos]  

EaD - Ensino à Distância 

E-book  - Edição eletrónica de um livro em hipertexto e em camadas textuais, contendo 

diferentes ajudas visuais e boas funcionalidades de pesquisa. (Glossário da formação a distância 

e e-learning - Universidade do Minho, 2015) 

e-Learning - Electronic Learning – [aprendizagem eletrónica] 

IMS - Instructional Management Systems 

LCMS - Learning Content and Management System – [Sistemas de Gestão de 

Conteúdos e Aprendizagens]  

LMS - Learning Management System – [Sistema de Gestão da Aprendizagem]  

m-Learning - Mobile Learning – [aprendizagem móvel] 

PES - Prática de Ensino Supervisionada 

QIM - Quadro Interativo Multimédia 

SGBD - Sistemas de gestão de bases de dados  

u-Learning - Universal Learning – [aprendizagem universal] 



 1 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório final de estágio, no âmbito do Curso de Mestrado em Ensino da Informática, 

pretende descrever a minha prática de ensino supervisionada no contexto escolar e refletir sobre 

o trabalho por mim realizado na forma individual ou coletiva, perante a comunidade escolar, 

composta basicamente por alunos, professores e encarregados de educação. 

No século XX e XXI vivemos o advento das tecnologias, desde a invenção do primeiro 

computador até à ligação do mundo em rede, com a Internet. A sociedade manifesta a 

necessidade em adquirir mais conhecimentos e descodificar mais informação, porque esta é uma 

condição sine qua non para a formalização da Literacia Digital. 

Tal como afirma Surman (2013, p. 1), “Da mesma maneira que a leitura, a escrita e a aritmética 

foram cruciais para a formação de pessoas como cidadãos e profissionais, a alfabetização digital 

será vital no século XXI. Sem ela, as pessoas não podem participar plenamente como cidadãos, 

não têm acesso às mesmas oportunidades profissionais e de aprendizagem (…)”. O autor afirma 

ainda que, a escola tradicional tem de mudar, deve apostar na formação e na alfabetização digital. 

As formas e metodologias de aprendizagem mudaram, deve ensinar-se os jovens e os demais 

utilizadores a comandar as suas próprias aprendizagens. Este vínculo crescente com a tecnologia 

nas nossas vidas, obriga-nos a repensar sobre os modelos e as metodologias de ensino, 

possivelmente desadequadas para estes novos modelos de ensino com suporte eletrónico.  

Atualmente, as aprendizagens acontecem em todo o lugar, tanto dentro com fora da sala de aula. 

Com se sabe, para isso muitos foram os contributos, da segunda guerra mundial, que impulsou 

a criação do primeiro computador eletrónico, o “ENIAC” e o desenvolvimento da Internet. Assim 

com o aparecimento destes e de outros meios tecnológicos, torna-se necessário intervir junto das 

nossas crianças e jovens para desmistificar o papel das tecnologias na sociedade como 

instrumento promotor da transformação civilizacional. 

Sendo o papel do professor muito importante no contexto escolar e educacional, tentaremos 

ainda, compreender o seu papel e a sua intervenção em todo este processo de implementação 

da tecnologia nas escola, bem como, as limitações e os benefícios trazidos para dentro da escola, 

da sala de aula e as alterações provocadas nas metodologias de ensino. 
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De todas as metodologias de ensino com apoio nas novas tecnologias, apenas nos importa 

estudar sobre todas aquelas que direta ou indiretamente digam respeito ao e-Learning e as suas 

plataformas tecnológicas de aprendizagem (LMSs, LCMSs e CMSs). Entenda-se, como 

plataformas de aprendizagem, todas aquelas que estão de alguma forma relacionas com as 

modalidades de ensino por meios eletrónicos, como é o caso do e-Learning, b-Learning, m- 

Learning e u- Learning. 

Estas modalidades, para além da aplicação normal, podem ainda ser utilizadas como estratégias 

de remediação com turmas e alunos desmotivados, que demonstrem um elevado défice de 

atenção e de concentração no estudo.  

No que diz respeito, aos relatos da prática de ensino supervisiona, proponho-me fazer a 

caraterização do meio escolar, dos alunos e da turma. Fazer a descrição e a reflexão sobre a 

prática de ensino supervisionada, fazer a exposição das fases da observação e refletir de forma 

crítica sobre a intervenção pedagógica. Concluo fazendo uma reflexão sobre uma das aulas por 

mim lecionada. 

No final deste relatório e após uma breve apresentação de algumas ideias e temas explorados 

no desenvolvimento deste relatório, tenciono ainda, apresentar algumas conclusões e 

considerações encontradas.  

PLANO GERAL DO RELATÓRIO 

Este relatório além da introdução, conclusão, bibliografia e anexos, está estruturado em cinco 

capítulos fundamentais.  

Na introdução, apresenta-se o problema e a importância que este terá para a sociedade, 

discute-se o que vai ser feito no âmbito do problema encontrado e para finalizar, apresentam-se 

os objetivos gerais e específicos do relatório. 

No capítulo I, procedemos à contextualização deste relatório, sobre o tema “A Tecnologia 

no processo de ensino-aprendizagem”, que será um ponto de partida para a realização deste 

trabalho e que nos acompanhará até ao final do mesmo. Ainda neste ponto, abordaremos alguns 

subtemas de interesse geral, visto este não ser o tema central do trabalho, apenas faremos 

algumas observações que nos permitam identificar o estímulo proporcionado pelas tecnologias a 
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quem aprende e a quem ensina, e finalizar este tema com os benefícios e os constrangimentos 

trazidos pela integração destes meios nos sistemas de ensino. 

No capítulo II, fazemos uma breve introdução ao ensino à distância por forma a conduzir-

nos para o ponto central deste trabalho, que será o e-Learning. Neste capítulo abordaremos a 

evolução de um sistema de ensino tradicional, presencial e formal, para um sistema de ensino 

menos tradicional, informal e à distância, como é o e-Learning.  

No capítulo III, chegados ao capítulo central, faz-se o desenvolvimento formal deste 

relatório onde de se aprofunda minuciosamente o ensino eletrónico nas suas diferentes 

modalidades (e-Learning, b-Learning, m-Learning e u-Learning), sistemas de distribuição 

(síncrono e assíncrono) e plataformas de desenvolvimento (LMS, LCMS e CMS). 

Por ser o capítulo orientador de todo o relatório e sobre o qual todas as matérias vêm 

incidir, este será o capítulo com uma fundamentação teórica mais aprofundada. Para proceder à 

argumentação de cada um dos temas apresentados nos seus capítulos e no ponto anterior, serão 

ainda feitas algumas comparações e apresentados estudos relativamente ao e-Learning, suas 

plataformas de ensino e gestão das aprendizagens, no que concerne às principais vantagens e 

limitações respetivas. 

No capítulo IV, apresentam-se de forma crítica os relatos de prática de ensino 

supervisionada e a caracterização do local de estágio, dos alunos e da turma. 

No capítulo V, o último do presente trabalho, faz-se a apresentação e a reflexão das 

práticas de ensino supervisionadas, descreve-se o observado, procede-se à exposição de 

algumas práticas pedagógicas e conclui-se com a realização de uma reflexão sobre as 

pedagogias aplicadas em contexto de estágio profissional. 

Seguem-se as Referências Bibliográficas, onde se apresenta a bibliografia de suporte a 

este Relatório e no final os Anexos. 
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I.1 A TECNOLOGIA ESTIMULA O INTERESSE DO ALUNO 

Atualmente, existe nos jovens a apetência natural para o uso e manipulação das tecnologias. 

Estas, fazem parte do dia-a-dia, das conversas entre amigos e até convivências no seio familiar, 

constituindo um estilo de vida dependente delas. Normalmente, este interesse é natural e torna-

se numa oportunidade para as escolas e para os professores criarem contextos em sala de aula 

em que as tecnologias possam ter um papel mediador de estímulo para a aprendizagem e para 

a realização de projetos pedagógicos reais, que promovam a colaboração e a interação social. 

Tal como afirma Cabero (2010) in ( (Bastos, A utilização da Tecnologia Educativa pelos 

Professores do 1º ciclo do Concelho de Vila Real: os Desafios para uma Escola Informada., 2011, 

p. 36) as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm um papel fundamental na 

sociedade atual, na sociedade da informação e do conhecimento. A integração destes meios 

digitais facilitam no processo de ensino-aprendizagem e na criação de ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), para facilitar a gestão das aprendizagens e conteúdos.  

I.2 OS PROFESSORES E AS ESCOLAS ESTÃO PREPARADOS PARA EDUCAR COM A 

TECNOLOGIA? 

De forma geral, muito já foi feito e ainda muito terá de se fazer. Obviamente, há relatos de boas 

práticas letivas, esporádicas, mas ainda assim residuais. Na verdade, o grande entrave que 

existente para um uso efetivo das Tecnologias de Informação na Educação é, precisamente, o 

Professor. Contudo, não podemos desconsiderar também a falta de recursos e equipamentos, 

além da disposição, dedicação e dos conhecimentos mínimos necessários e assimilados para 

operar um computador com ligação à Internet, um videoprojector e/ou quadro interativo 

multimédia (QIM). 

Houve tempos, em que usar o computador era uma “modernice sem préstimo”, um exagero e um 

exibicionismo sem procedentes. Para alguns professores e profissionais do ensino apenas os 

livros, as fichas em papel e as atividades desenvolvidas, tal como as conhecíamos no tempo dos 

nossos pais e avós, eram credíveis e confiáveis.  

Mas, com a constante afirmação, dinamização e a rápida evolução das máquinas, estes meios 

continuam a proliferar e a afirmarem-se ao nível profissional e particular. Esta afirmação não está 
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de acordo com a opinião dos mais céticos que continuam a acreditar que conseguem viver e não 

precisão da tecnologia e dos computadores para nada, inclusive tudo seria melhor se estes não 

existissem.   

Atualmente as tecnologias são o fascínio de pequenos e graúdos, e de todos aqueles que as 

usam com mais ou menos diversidade, intensidade, profissionalismo, empenho e inovação.  

Estas alternativas devem ser incluídas nas aprendizagens e no ensino, incrementando e 

promovendo a inovação e a motivação, através dos seus ambientes amigáveis (user-friendly), 

direcionados e orientados para realização e concretização de determinadas tarefas ou ações. 

Tanto em Portugal, como em outros países da Europa, e mesmo na América Latina, tem-se 

investido e equipado as escolas com computadores, Internet e quadros interativos. Destaca-se 

em Portugal a implementação do Plano Tecnológico da Educação (PTE), que contribuiu de forma 

extraordinária para o equipamento tecnológico das escolas e para a integração das tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) nas escolas básicas e secundárias.  

Apesar de proliferarem formações na área das TIC, continua a haver uma utilização dos 

equipamentos como ferramentas de apoio ao professor para a realização de tarefas rotineiras 

pelos alunos, sem adicionar nada de novo, isto é, sem envolver os alunos ou proporcionar-lhes 

novas formas de aprendizagem. Em muitas situações, estas abordagens retrógradas têm efeitos 

perniciosos nos alunos, levando-os à desconcentração e à desmotivação, porque veem o 

potencial destas ferramentas desvalorizado e desaproveitado, seja por falta de motivação do 

docente ou porque este não domina o conhecimento necessário para a exploração destes meios 

informáticos.  

Em abono da verdade, não é por se usar mais vezes o computador que se faz um uso proficiente 

destes aparelhos, na lecionação das aulas. O que importa não é a quantidade, mas a qualidade, 

ou seja, o truque não está na máquina, mas sim na maneira como se explora a máquina, e no 

impacto que se provoca com ela junto dos alunos, quando planificamos e desenvolvemos uma 

atividade.  

Não menos importante, é o feedback devolvido pelos alunos no fim de cada atividade, o que 

permite ao professor avaliar-se e autoavaliar a atividade promovida. Apenas desta forma, 

podemos concluir se estamos prontos a usar as tecnologias, como recurso e apoio ao ensino. 



 8 

I.3 INTEGRAÇÃO EFETIVA DAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA. 

Obviamente, é importante prover mais salas de aula com as mais diversas tecnologias, como 

quadros interativos, sistemas de votação, software educativo, tablets, computadores, máquinas 

fotográficas, câmaras de vídeos e mesas multitoque, etc.  

Porém, é preciso entender também que a Educação se desenvolve numa perspetiva sistémica, 

holística, onde a visão do universo, do Homem, convive com a ciência e a tecnologia.  

Partindo desta premissa, considero ser necessário reformular o portefólio das formações 

oferecidas e propostas às escolas e aos professores pelo Ministério da Educação. Os Centros de 

Formação emanados pelo ministério e pelas direções regionais, devem antes de mais averiguar 

as reais necessidades de formação sentidas pelos professores, pelas escolas e pelos 

agrupamentos de escolas. Após esta fase, devem proceder à distribuição equitativa das mesmas 

e em conformidade e em articulação com o meio cultural e socioeconómico dos agentes. Estas 

ações deveriam ainda ser dinamizadas de forma gratuita e distribuídas uniformemente pelos 

docentes, para melhor servir os interesses gerais da educação. Estas ações de formação 

deveriam instruir novas técnicas, procedimentos, metodologias e estratégias de ensino 

atualizadas e cientificamente corroboradas pelo sucesso e eficácia das suas práticas. 

Isto porque, o professor e a escola em conjunto devem incutir e preparar os alunos para que 

estes sejam flexíveis, criativos, participativos e produtivos. Mas para que tal aconteça é 

necessário que o professor seja um criador e não um mero transmissor tradicional do 

conhecimento. 

I.4 BENEFÍCIOS DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

Apenas podemos falar em benefícios das Tecnologias de Informação e Comunicação, na 

Educação, quando as mesmas são usadas para a aprendizagem significativa, profunda e não 

como estratégia de transmissão do saber. A tecnologia é benéfica, se potenciar a mudança das 

práticas do professor, ou seja, se levar à modificação das suas crenças e dos seus 

comportamentos como profissional da educação.  

Para isso o professor deve ser um agente de mudança e procurar ajustar o seu perfil, o do aluno 

e o da sala de aula. Tal como, afirma Bastos (2011, p. 2) cita (Escola, 2007, p. 135) ”(…) O 
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professor deixou de reclamar para si o privilégio e monopólio na transmissão do saber, mas 

encontra-se na sua profissionalidade, enquanto mediador nos processos de busca e organização 

da informação, no desenvolvimento do espírito crítico, numa relação marcada pela não 

superioridade ou inferioridade frente ao aluno, mas antes pelo estatuto de interlocutor, a par de 

outros, no intercâmbio, na permuta, no encontro e confronto de opiniões em autênticas 

comunidades de argumentação e comunicação.” 

Com o uso correto das ferramentas tecnológicas e obedecendo a critérios bem definidos na 

organização curricular das atividades. O dinamizador da atividade consegue maximizar a 

assimilação de conceitos e processos complexos, gerar expectativas, motivar, promover o 

empenho e a interação entre os alunos, entre alunos e professores, entre professores e os seus 

pares e com toda a comunidade educativa, a começar pelos pais e encarregados de educação. 

I.5 PRINCIPAIS DESAFIOS PARA INTEGRAR A TECNOLOGIA NAS ESCOLAS 

O maior desafio para a integração das tecnologias nas escolas começa desde logo pelos 

professores. 

Posto isso, são diversas as organizações internacionais, nomeadamente a UNESCO e o 

Conselho da Europa, têm promovido, incentivado e apoiando um número significativo de ações, 

experiências e projetos, quer ao nível da formação de professores, quer ao nível da investigação 

neste âmbito. Em 1989, os ministros da Educação do Conselho da Europa consideraram que “o 

estudo e a utilização das novas tecnologias da informação e dos média, bem como o 

desenvolvimento de conhecimentos e de aptidões com elas relacionadas, pode revestir-se de 

vantagens a todos os níveis da educação e em todos os tipos de ensino, devendo ser, na medida 

do possível, integrado nos programas do ensino obrigatório, em todas as matérias (...)” (Pereira, 

Sara. 2011). 

É urgente, desmistificar a posição daqueles que questionam o potencial pedagógico das 

tecnologias, promovendo junto destes uma formação direcionada e contínua, que promova a 

cooperação e reflexão através da análise crítica das potencialidades educacionais das TIC, para 

a criação de ambientes de aprendizagem motivadores, inseridos em projetos pluridisciplinares e 

de desenvolvimento curricular. 
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I.5.1 Algumas razões para incluir as tecnologias na educação 

De seguida, serão apresentadas e explicadas algumas das razões pelo qual se demonstra a 

importância e a necessidade urgente de continuar a introduzir, a integrar e a implementar no 

ensino e nas salas de aula as tecnologias mais recentes e atualizadas. Quando falamos aqui em 

tecnologias, não nos referimos apenas à parte física (Hardware), com elevadas características 

de desempenho e de processamento, mas também e principalmente referimo-nos à parte lógica 

(Software), que ao contrário do que se pode pensar não é menos importante.  

Os programas (software) que são instalados e que podem ser desenvolvidos à medida e ao gosto 

do utilizador, é o que vem trazer a novidade e incrementar nos aparelhos (computadores, tablets, 

smartphones, quadros interativos e na Internet) razões que justificam a inserção destes no ensino 

e nas empresas.  

Nunca como hoje, tivemos a capacidade de modelar o estudo e a interação com os alunos, nunca 

menosprezando o efeito e a importância dos livros. Mas, temos de concordar que os aplicativos 

existentes, as plataformas de ensino-aprendizagem e gestão de conteúdos e as tecnologias 

revolucionaram a forma como ensinamos os nossos alunos e os preparamos para o futuro.  

De acordo com o autor “mimi” do blog (ExamTime, 2014) elencamos de seguida algumas razões 

que justificam o uso do computador e a implementação das tecnologias no ensino: 

 Dinamizar atividades diárias e colaborar com o processo de aprendizagem. 

 Usar o computador para criar, registar e ler os documentos, economiza e reduz o gasto 

de papel utilizado. 

 Auxiliar na construção de uma comunicação mais clara, transparente e global, de forma a 

aproximar as pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. 

 Desenvolver formas diferenciadas de pesquisa de dados e de informações para a 

construção do seu próprio conhecimento e do grupo, aprendendo a usar a tecnologia de 

forma eficiente e prática. 

 Aproximar professores, alunos e comunidade, desenvolvendo metodologias diferenciadas, 

tais como projetos com temáticas interdisciplinares, trabalhos em grupos (mesmo à 

distância), construções colaborativas, pesquisas de campo, registos fotográficos e de 

multimédia. 
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 Reduzir o analfabetismo digital e a exclusão social. 

 Desenvolver atividades mais dinâmicas, criativas e interativas, adequando-as às 

linguagens das novas gerações. 

 Adequar o processo de ensino às necessidades e às dificuldades dos estudantes. 

 Facilitar o trabalho de leitura, de registo, de planeamento e de correção. 

I.5.2 Professores e estudantes podem aprender (juntos) a … 

 Pesquisar e analisar de forma crítica para melhorar (se necessário) as informações que 

estão disponíveis nos meios digitais; 

 Estudar, procurar compreender em vez de memorizarem o que leem; 

 Avaliar a relevância do uso diário das ferramentas tecnológicas, tais como, leitura de 

revistas, jornais e livros digitais, calendários colaborativos e aplicativos para organização 

pessoal; 

 Realizar o armazenamento dos ficheiros em espaços de partilha e colaboração, por 

exemplo através da “Cloud” e garantir a segurança de dados; 

 Fazer uma pesquisa pertinente e de qualidade; 

 Elaborar mapas mentais; 

 Criar novas formas de apresentação; 

 Consolidar conhecimentos, através das informações disponibilizadas na Internet; 

 Analisar criticamente as informações encontradas e compreender os fatos apresentados; 

 Expor as suas ideias, desejos e necessidades, de forma clara e adequada, compreender, 

criticar de forma construtiva e respeitar a opinião dos outros; 

 Compreender a necessidade e a importância de estar ligado ou desligado da Internet em 

diferentes momentos; 

 Fazer a distinção entre as informações fiáveis e não fiáveis, falsas e ou verdadeiras, é 

importante reconhecê-las e diferenciá-las; 

 Entender e compreender que não vivemos isolados do mundo cibernético e que as nossas 

ações digitais, tais como as mensagens, comentários, imagens, vídeos e outras 

publicações, que estão a ser analisadas e lidas por alguém, e que estas, podem fazer 

surgir consequências para nós e para os outros. 
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I.5.3 Especialmente para os estudantes… 

 Preparar-se para o mercado do trabalho. Hoje, os alunos têm obrigatoriamente 

necessidade de desenvolver e adquirir as competências tecnológicas transversais para 

ingressar no mercado de trabalho, independentemente da área. 

 Sensibilizar-se para a importância e a relevância da Internet e das redes sociais, 

compreendendo-se como cidadão do mundo, desenvolvendo uma nova postura de 

participação social, com relações virtuais éticas e de respeito. 

I.5.4 Desafios e hábitos a reajustar no uso das tecnologias 

Quando aprendemos a conduzir, não aprendemos a conhecer os perigos da estrada, mas para 

conseguir levar o carro em segurança até ao destino pretendido, é preciso conhecer o carro, as 

regras de trânsito, as condições da estrada. Mas, antes de tudo, é preciso saber por onde e para 

onde queremos ir e gerir o tempo para lá chegar.  

Com o uso das novas tecnologias e da Internet não pode ser substancialmente diferente. Por 

isso, a formação que se impõe para os diferentes ciclos de ensino deve contemplar também a 

vertente tecnológica, para além da educacional, cultural, social e de cidadania. 

Neste sentido, torna-se urgente instruir e formar os nossos jovens para que tenham alguns 

cuidados quando navegam pela Internet e ficam petrificados por várias horas em frente ao 

computador. O primeiro desafio desta instrução, não deve ser o de ensinar o jovem a operar um 

computador ou a Internet com eficiência, mas ensina-lo a respeitar algumas regras de utilização, 

inclusive sobre os tempos que devem dedicar a cada tarefa para não se deixarem viciar e tornar 

dependente destas ferramentas.  

No que se refere á Internet e aos jogos, deve explicar-se-lhes que estes são fontes inesgotáveis 

de diversão, informação e interação, ao mesmo tempo que interferem na vida pessoal, familiar e 

profissional dos utilizadores, para além de provocar graves problemas de saúde.  

Posto isto, o uso excessivo da Internet pelas crianças começa a ser caso de estudo pelos 

especialistas, tal é a preocupação com esta nova “dependência”.  
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O projeto europeu “Eu Kids Online 2 (2009-2011)”, realizou um inquérito internacional, que 

apresenta os seguintes resultados para Portugal, através do documento (Eu KIDS Online 

Portugal, 2009-2011, p. 7) do qual se pode retirar algumas conclusões interessantes 

relativamente a utilização da Internet pelos jovens com idades compreendidas entre os 11 e 16 

anos de idade. As conclusões mais importantes revelam que 78% dos jovens portugueses usam 

a Internet, 49% reconhece fazer o uso excessivo da Internet, estando entre os jovens que mais 

usam a Internet na europa, acedem mais a partir dos seus quartos (67%) do que noutro lugar da 

casa (26%), para melhorar estas projeções o nosso país apresenta um baixa taxa de risco (7%) 

em relação a média europeia (12%), o risco de bullying online (2%) é menor do que o ocorrido 

presencialmente (9%)  e também está abaixo da média europeia com (respetivamente 6% e 19%), 

5% revelam ter tido encontros online com pessoas estranhas e 59% afirma ter perfil numa rede 

social, dos quais 25% têm perfil público e 7% partilham o número de telefone e a morada.  

Ainda segundo este projeto europeu, os autores (Ponte, Jorge, Simões, & Cardoso, 2012, p. 69) 

apresentam-nos alguns dados importantes sobre a influência que a Internet pode ter na vida das 

nossas crianças. Tal como podemos ver no gráfico “Gráfico 2.6 – presença de comportamentos 

de uso excessivo da Internet (%)” o uso prolongado da Internet reflete-se em 23% das crianças 

com alguns sintomas como não comer, não dormir, 49% mostram-se incomodadas quando não 

estão online, 51% mantem-se online mesmo quando não está interessado, 47% passa menos 

tempo com os familiares, amigos, a fazer os TPC e 53% sentem-se frustrados por não conseguir 

passar menos tempo na Internet.  

De seguida apresento um outro estudo mais recente, mas igualmente preocupante.  

Segundo a investigadora Ivone Patrão, coordenadora de um estudo promovido pela Unidade de 

Intervenção em Psicologia do ISPA – Instituto Universitário, Ivone Patrão, os dados revelam que 

quase três quartos (73,3%) dos jovens Portugueses apresentam sintomas de viciação na Internet, 

dos quais, 13% apresentam sinais severos de “dependência da Internet”, podendo implicar o 

isolamento e comportamentos violentos para com amigos e familiares. Através destes números 

foi também constatado que (52,1%) destes jovens têm a perfeita noção deste problema, sendo a 

maioria do sexo masculino, sem qualquer relação amorosa e a frequentar o ensino secundário 

(Silva, 2014, p. s/p).  



 14 

Embora muitas vezes abaixo da média europeia, estes valores não deixam de ser preocupantes 

e revelam a necessidade permanente para o ajuste das políticas de ensino, em convergência 

com as alterações tecnológicas, sociológicas e civilizacionais. 

Ao mesmo tempo que aparece esta notícia na imprensa portuguesa, cinquenta especialistas 

franceses em psicologia, variante do comportamento e das relações humanas, apelam, para que 

os utilizadores sejam prudentes e vigilantes face a utilização excessiva dos ecrãs, como refere o 

texto publicado no número de Janeiro da revista de Psychologies (Aguiar, et al., 2013, p. s/p).  

Como sabemos, e segundo (Christophe, 2012, p. s/p) et (Filiozat, 2001) in o uso de ecrãs através 

da televisão, dos computadores, smartphones e tablets representam um enorme progresso. 

Facilitam o acesso ao conhecimento e multiplicam as possibilidades de troca de informação, 

interação e de cooperação. O problema não está no uso destes aparelhos, mas na invasão por 

nós autorizada, sem que nos apercebamos dos seus inconvenientes e da preocupante perda de 

autonomia e soberania das nossas vidas. É necessário ter consciência e é urgente estarmos 

atentos e sensibilizarmos aqueles que sem nós não conseguem aperceber-se destes efeitos. 

O grupo de investigadores alerta ainda para o facto de “O uso excessivo dos ecrãs induz a uma 

hiper-solicitação permanente, fonte de stress e de cansaço. Priva-nos de tempo de repouso, de 

reflexão e de presença no mundo, indispensáveis ao bem-estar e ao bem-pensar. Favorece 

práticas patológicas e compulsivas, designadamente por parte dos jovens e das pessoas frágeis. 

Modifica em profundidade os processos de atenção, de memorização e de aprendizagem. 

Prejudica, por vezes, a qualidade das nossas relações interpessoais” (Aguiar, et al., 2013, p. s7p). 

Os especialistas fazem um apelam a todos os cidadãos, políticos e fabricantes – “para o 

estabelecimento conjunto de regras de bom uso das novas tecnologias, um código de boa 

conduta da vida digital. O desafio é importante: está em questão a preservação do nosso 

equilíbrio psíquico e da nossa humanidade face aos utensílios digitais.” (Aguiar, et al., 2013, p. 

s/p) 

As razões deste apelo para que se evite o abuso das tecnologias são aprofundados noutros textos 

que a revista Psychologies, periodicamente pública. 

Para evitar os ecrãs, deve-se preferir um encontro pessoal e físico a um telefonema, a um e-mail 

ou a uma mensagem de SMS. 
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Para concluir e no que concerne aos meios audiovisuais, também são necessários importantes 

esforços no que diz respeito, por exemplo, à autorregulação e produção de programas de 

qualidade para as crianças. Se bem quê, os média e a televisão para a infância são cada vez 

mais uma fonte potencial de rendimento e nem sempre um meio de educação e de ensino. 

Em resumo, a educação criada em sociedade passa, necessariamente, pelos objetivos da 

educação influenciada pela Tecnologia e pelos Mass-media. 
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II ENSINO À DISTÂNCIA  
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II.1 O ENSINO À DISTÂNCIA 

A adoção do Ensino à Distancia (EaD) pelas escolas e comunidades educativas levou à revisão 

estratégica do método de ensino, por parte desses mesmos estabelecimentos. Paradigma esse, 

que vem provocar alterações profundas e sem precedentes em torno das comunidades 

educativas e da sociedade em geral. 

O contexto económico atual e as necessidades solicitadas por jovens formandos, leva as escolas 

e outros estabelecimentos de ensino, a reformular e diversificar os tipos e métodos de ensino. O 

Ensino à Distância coloca assim as escolas e as universidades na vanguarda da inovação e 

excelência de método de ensino, colmatando desta forma, quaisquer falhas de comunicação 

entre estabelecimentos de ensino e alunos.  

O EaD é tradicionalmente definido como sendo realizado através de material impresso, ou, 

através de comunicação eletrónica dirigida a indivíduos comprometidos com o processo de 

aprendizagem, num lugar e num tempo diferente daquele em que estão o educador ou 

educadores. (Rurato & Gouveia, 2004) 

É bem provável, que o ensino à distância se deva a razões de ordem social e profissional, ou 

mesmo cultural, associado a fatores como o isolamento, a flexibilidade, a modalidade, a 

acessibilidade ou a empregabilidade. De modo geral o nascimento do Ensino à Distância tinha 

como objetivo suprir as carências do ensino tradicional. (Santos, 2000) 

II.2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO À DISTÂNCIA 

Os autores que descrevem a trajetória da educação à distância diferem quando falam do 

aparecimento da EaD, observa-se ainda que esta modalidade de ensino surgiu em momentos e 

locais diferentes um pouco por todo o mundo, e cada uma com as suas particularidades. 

Alguns autores defendem que este tipo de ensino teve origens muito remotas, nomeadamente 

nas cartas escritas por Platão e nas epístolas de São Paulo. 

Embora alguns autores (Bakar, 1999, s/p), tenham declarado o Apóstolo S. Paulo (com as suas 

epístolas) como o primeiro educador à distância, é apropriado localizar o início formal do ensino 
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à distância, por volta do ano 1800, inícios do século XIX. Muitos são os autores que apenas 

concordam em parte com esta data, justificando que foi um pouco mais cedo, no século XVIII.  

“Andrade (2000, citado por Vidal 2002) considera que a educação à distância tem uma longa 

história, pelo menos desde os finais do século XVIII, com vasta expansão a partir do século XIX, 

quando, Sir Issac Pitman, cria o primeiro curso por correspondência “Correspondence Colleges”, 

no Reuno Unido. 

Bastos (2003) realça que o primeiro curso oferecido na Inglaterra foi em 1840, por Pitman, curso 

esse de Estenografia, onde os alunos deveriam fazer cópias de excertos da Bíblia e reenviá-los 

para correção. Ainda na Europa, o francês Toussant e o alemão Langensheiddt iniciaram o ensino 

de idiomas por correspondência em 1856. 

De acordo com os autores citados anteriormente, a modalidade de ensino à distância não é um 

método recente, defendem portanto que teve início no século XVIII. Porém Pereira e Moraes 

(2009) afirmam que a utilização desta modalidade é muito mais antiga, e que apareceu ao mesmo 

tempo que a escrita, no século XV – tida como primeira tecnologia –, e posteriormente o 

surgimento da Imprensa, a Educação à Distância foi registada em vários países. 

Alves (1998, p. 01), retrata, a seguir, o impacto da imprensa na EaD: 

A Educação a Distância - EAD - começou no século XV, quando Johannes Gutenberg, em 

Mogúncia, Alemanha, inventou a imprensa, através da composição de palavras com caracteres 

móveis. Com esta invenção, tornar-se desnecessária a deslocação às escolas para assistir à 

leitura dos manuscritos do “mestre”. Claro está que nem todos os cidadãos tinham acesso a essas 

leituras e por essa razão, os mestres eram tratados como membros integrantes da corte.  

Para Pereira; Moraes (2009, p. 68), [...] um primeiro marco da educação a distância foi o anúncio 

publicado na Gazeta de Boston, no dia 20 de março de 1728, pelo professor de taquigrafia Cauleb 

Phillips: “Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa 

várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em 

Boston.” (Sousa, Grangeiro, & Araújo, 2013, pp. 4182-4183) 

Após ler vários autores, constato que nenhum dos que li concorda integralmente com a opinião 

de todos os outros, especialmente, no que diz respeito à data, em que pela primeira vez, se 
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praticou o ensino e a educação à distância. Torna-se por isso difícil chegar a acordo nesta 

temática e obriga-nos a um exercício complexo para definir parâmetros e critérios que balizem e 

nos permitam validar, de forma clara, qual das teorias defendidas é a mais válida.  

Outro problema identificado prende-se com a escolha do nome a aplicar, ou seja, qual deles é o 

mais válido e mais correto, será que devíamos usar o termo “Educação” ou “Ensino”. Embora 

com conotações diferentes, mas muitas semelhantes, estas dividem os autores e levam-nos a 

discordar na sua essência, originando por isso, discussões infindáveis na escolha do termo a 

usar mais adequado, quando estes se querem referir a esta metodologia de ensinar à distância. 

Nesta investigação, usarei o termo “ensino à distância”, em detrimento do termo “educação à 

distância”. Simplesmente, por considerar que o termo “educação” surge de uma necessidade de 

socialização, estar em contacto com, para reforçar a aprendizagem intelectual e ética de uma 

pessoa. Enquanto, o termo ensino, é uma tarefa preponderante das escolas e dos professores 

para com os seus alunos, numa perspetiva de trabalhar a formação escolar já existente no 

individuo, como forma de dar continuidade às aprendizagens já adquiridas. 

Assim sendo, se analisarmos os termos separadamente, “ensino” e “distância”, podemos 

constatar que o termo “ensino” na sua configuração mais simples será o ato sistemático de 

transmitir conhecimentos, instruir e educar os seus semelhantes. (Ensino in Dicionário da Língua 

Portuguesa com Acordo Ortográfico, 2003-2015) A palavra “distância” induz-nos para o espaço 

que existe ou separa dois pontos, dois lugares ou dois objetos. (Distância in Dicionário de Língua 

Portuguesa com Acordo Ortográfico, 2003-2015) 

Seguindo esta linha de pensamento e colocando de parte o ensino tradicional e formal lecionado 

nas escolas, o ensino informal e não formal está intrinsecamente ligado ao processo de 

socialização do individuo, enquanto ser humano, e estende-se mesmo que intencionalmente ao 

longo da vida. Na sua vertente não formal pode ainda estar associado a uma conduta política, 

cultural e social, de ordem popular ou associativista, nas relações estre os cidadãos. Se 

recuarmos ao tempo dos nossos primatas e refletirmos em conformidade com o que nos foi 

apresentado nas linhas anteriores, facilmente constatamos que o “Homem” primitivo consegue 

passar os saberes dos seus congéneres através das gerações, de comunidade em comunidade 

e por vezes a longas distâncias, isto mesmo antes de conseguir expressar-se por palavras. O 
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que implicava comunicar por expressões, gestos, sons e sinais de fumo, após a descoberta do 

fogo.  

Todas estas técnicas, desde a emissão de alertas de sonoros até a simulação de sinais visíveis 

à distância, permitiam assim estabelecer uma comunicação eficaz. Mais tarde, fizeram-se 

pinturas e desenhos que ainda hoje nos ensinam e transmitem saberes, emoções e factos que 

nos permitem fazer descobertas interessantíssimas e absolutamente fantásticas, sobre as formas 

como viviam e pensavam os nossos antepassados. 

Resumindo, muito se poderia escrever a fim de provar que o ensino à distância aconteceu e tem 

origem nos primórdios da nossa história. Mas, cinjamo-nos a factos e às fortes evidências que 

comprovam e marcam a origem do ensino à distância. Para isso, será realizada uma divisão em 

duas épocas especiais, a saber: uma primeira época, em que a comunicação e as aprendizagens 

não se faziam com auxílio dos meios mecânicos, eletrónicos e tecnológicos; e uma segunda 

época, em que se começa a usar o auxílio dos meios mecânicos (a Imprensa), eletrónicos e 

tecnológicos.  

Neste sentido, proponho a descoberta da tipografia (arte de imprimir), ou seja, da “Imprensa”, por 

Johannes Gutenberg, em 1945, como o marco de partida para o aparecimento e para a 

prosperidade do ensino à distância, uma vez que, torna possível a impressão e a multiplicação 

dos escritos da época e abre portas à comunicação social. Se bem que, ainda assim, não tenha 

sido possível estabelecer-se uma transmissão ou uma comunicação síncrona nos dois sentidos 

de emissor para recetor e vice-versa. Acontecimento, que surgirá mais tarde com o aparecimento 

do telégrafo e posteriormente com os meios de telecomunicação. 

II.3 ENSINO PRESENCIAL VS. ENSINO À DISTÂNCIA 

O ensino à distância é um conjunto de métodos, técnicas e recursos que permitem estudar em 

regime de autoaprendizagem, fora de um contexto escolar presencial, com vista a adquirir 

formação, conhecimentos ou qualificação de diversos níveis. Distingue-se do ensino presencial, 

que pressupõe a proximidade física entre o professor e o estudante. Na educação à distância, os 

estudos são feitos com base em cursos por correspondência, através da rádio, da televisão, de 

gravadores áudio e vídeo e, desde os anos 90 por redes de computadores, que possibilitam a 

comunicação instantânea de dados em formato de voz e imagem (Universal, 2014). 
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O ensino à distância é muito diferente do ensino presencial, mas em ambos é preciso dominar os 

meios de transmissão da informação para que sejam eficientes.  
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III ENSINO ELETRÓNICO - E-LEARNING  
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III.1 O ENSINO ELETRÓNICO  

O ensino eletrónico pressupõe uma aprendizagem configurada e monitorizada por meios 

eletrónicos, ou seja, é o processo de ensino e aprendizagem apoiado por equipamentos, recursos 

e conteúdos de base eletrónica.  

As primeiras aprendizagens tiveram início nas emissões formativas transmitidas com a tecnologia 

da radiodifusão, processo que se desenvolveu no auge da II Guerra Mundial com a proliferação 

do cinema educativo que servia para instruir e preparar os soldados e o Exercito. Mais tarde e 

após a guerra, com a informatização da sociedade através de redes telemáticas, finais do século 

XX, o ensino eletrónico estruturou-se e desenvolve-se de tal forma que levou as comunidades 

científicas e pedagógicas ao estudo e ao aperfeiçoamento teórico, tecnológico e pedagógico 

deste método de ensino. O cruzamento entre o ensino à distância e a tecnologia educativa vem 

implementar alterações profundas e desenvolver novas soluções estratégicas e metodológicas 

na preparação e planificação das aulas, tal como na maneira ensinar e transmitir as matérias.  

Atualmente, o ensino eletrónico também é conhecido por outras designações, cito as mais 

comuns: e-Learning, Formação Virtual, Teleformação, ensino à distância, etc.    

Este ensino tem a faculdade de motivar e promover a inovação, em professores e alunos. Se não 

imagine-se o cenário em que professores e alunos interagem e dinamizam as suas aulas em 

articulação com os serviços da Internet, aproveitando todas as suas potencialidades e recursos, 

tais como; programas e ferramentas de última geração, como sejam: os blogs, as páginas web, 

os canais de streaming (fluxo de dados multimédia) e partilha de som e vídeo, as redes sociais, 

os LMS/LCMS e as “Clouds”. Neste caso, as suas potencialidades aumentam significativamente 

e tornam-se numa fonte inesgotável e inestimável de informação, conhecimentos e partilha de 

conteúdos, seja através de e-books, textos, fotos, imagens, sons, vídeos e outros materiais 

distribuídos pela web(World Wide Web).  

No ponto seguinte será abordado de forma mais aprofundada o ensino eletrónico, pelo nome de 

origem Inglesa que lhe dá reconhecimento internacional, ou seja, o “e-Learning”.  
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III.1.1 e-Learning 

A definição de ensino-aprendizagem eletrónica (electronic learning – e-Learning) relaciona e 

associa duas áreas científicas distintas, a tecnologia e a pedagogia. Neste sentido, o e-Learning 

é reconhecido como um meio de ensino reativo, com assento nas três principais teorias da 

aprendizagem: behaviorista, cognitivista e construtivista.  

Para isso muito contribuíram as redes de comunicação e a Internet, que são as duas condições 

fundamentais para a evolução da educação à distância, ou seja, passamos de um paradigma 

behaviorista do ensino para um paradigma construtivista. Estas teorias comportamentais, deram 

origem ao ensino programado ou Instrução Assistida por Computador (CAI – Computer Assisted 

Instruction), tal como defendem Watson e Skinner, nos anos 50, quando comparam o 

processamento da informação nos indivíduos com o processamento de informação nas máquinas. 

Mais tarde, com o aparecimento da Internet, nos anos 90, a influência das aprendizagens deixa 

de ser apenas do foro cognitivo e passa a estar influenciada também por aspetos de carater social 

(teoria construtivista). 

O Behaviorismo e o Cognitivismo têm o conhecimento como uma premissa adquirida e absoluta, 

que é universalmente aceite. Já no que respeita ao Construtivismo o conhecimento é relativo e 

influenciável por estímulos exteriores que variam de pessoa para pessoa. Nesta perspetiva, o 

aluno não pode ser encarado como um ser isento de aprendizagens, uma vez que vive em 

sociedade e está permanentemente exposto a situações de índole social, e não apenas de âmbito 

cognitivo e/ou individual.  

No e-Learning, a interação existente entre o aluno e o professor, por si só, não significa que o 

aluno apenas aprenda ou construa o seu conhecimento através desta interação dual. 

Pressuposta esta evidência, sobre a aprendizagem eletrónica, o construtivismo é o modelo 

comportamental desejável pela sociedade da informação e do conhecimento, porque permite ao 

aluno aprender com todos os outros intervenientes do processo de ensino-aprendizagem 

(professores, outros alunos e outras comunidades virtuais), onde o aluno pode partilhar vivências 

e experiências através dos canais de informação existentes e com o apoio das plataformas de 

ensino e gestão de conteúdos. 

O e-Learning é um modelo de ensino não presencial, ou seja, realizado à distância e difundido 

obrigatoriamente por um dos seguintes canais de comunicação, Internet, Intranet e/ou Extranet. 
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Por conseguinte, apresenta-se sobe a forma de ambiente de aprendizagem virtual e funciona 

como distribuidor síncrono (em tempo real) ou assíncrona (em timings diferentes) de conteúdos 

e aprendizagens. 

Para construir um ambiente ideal de aprendizagem no sistema e-Learning, este tem de estar 

centrado no aluno e valer-se de todos os meios, recursos e canais de transmissão e comunicação 

disponíveis. O objetivo é promover a interatividade e o processo colaborativo entre os 

intervenientes conforme apresentado na figura abaixo. 

 

Figura 1: Modelo Conceptual de um ambiente e-Learning 

Fonte: Lima & Capitão (2003) 

O e-Learning é uma forma de EAD, mas o EAD não é apenas uma forma de e-Learning, isto 

porque o e-Learning não abrange ou inclui os cursos por correspondência televisiva, cassetes de 

áudio e vídeo, bem como outros meios mais convencionais. Portanto, conclui-se que o sistema 

de ensino desenvolvido através da Telescola em Portugal, embora sendo um método de EAD, 

não é um sistema de ensino que obedeça ou represente o e-Learning, apesar da tecnologia 

envolvida. 
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Contudo, ainda há quem confunda estes dois termos porque a distinção entre “educação à 

distância” e “e-Learning” não é fácil, como considera (Gomes, 2006). 

Segundo Francisco Soelti (2007), presidente do portal e-Learning Brasil e da MicroPower, quando 

questionado sobre estas diferenças, afirma que: (…)sempre que nós utilizamos as tecnologias 

disponíveis para suportar o processo de ensino-aprendizagem, praticamos e-Learning.  

Borges & Marujo (2007) Salientam, que um sistema de e-Learning deve preocupar-se, 

principalmente, com aspetos pedagógicos envolvidos na utilização das tecnologias e na 

construção de ambiente humano de aprendizagem, deve cumprir com as funções da educação 

presencial. 

Por sua vez Siemens (2004) afirma que o e-Learning deve ser entendido enquanto processo que 

visa alcançar através dos cursos e materiais os objetivos da aprendizagem, imposta pelo tutor e 

por outro lado, o tutor cooperativo incorpora os cursos online e combina a aprendizagem com a 

gestão de conhecimentos. O autor enfatiza que em primeiro lugar deve dar-se total atenção às 

aprendizagens e não apenas às estratégias, ferramentas e tecnologias utilizadas, para que se 

consiga alcançar os objetivos desejados.  

Para Siemens (2004) o e-Learning deve ser classificado em sete modalidades diferentes: primeira, 

baseada em cursos; segunda, aprendizagem informal; terceira, Blended Learning; quarta, 

comunidades; quinta, gestão de conhecimentos; sexta, redes de aprendizagem; e sétima, 

aprendizagem baseada no trabalho (Work-Based Learning). 

- Os cursos representam a maior porção do e-Learning e justificam a maior procura pelos agentes 

utilizadores desta modalidade de ensino. Estes por regra são desenvolvidos dentro das 

plataformas de ensino e gestão de aprendizagens, tais como os LMSs, que com o 

desenvolvimento proficiente das técnicas de preparação dos cursos promovem o interesse na 

utilização dos seus recursos. 

- A aprendizagem informal ocorre no dia-a-dia, com a inerente necessidade de procura da 

informação e formação ao longo da vida. Esta modalidade, por regra, desenvolve-se de forma 

autónoma através do uso das ferramentas de blogs, wikis, motores de busca (p. ex. Google.pt) e 

outras. 
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- A modalidade do b-Learning, que será definida e desenvolvida no ponto seguinte (III.2.1 b-

Learning), permite integrar o ensino presencial com o ensino on-line, com todas as vantagens e 

desvantagens que isso pode acarretar. 

- As Comunidades On-line são espaços virtuais de aprendizagem, onde as pessoas procuram e 

debatem informações de interesse pessoal ou profissional para resolverem problemas e 

encontrarem soluções através da colaboração e partilha de conhecimentos e ideias. Estes 

espaços permitem a interação em torno de um mesmo interesse ou tema, através dos fóruns.  

- Relativamente às Redes de Aprendizagem o autor atribui a esta classificação um papel muito 

importante, por esta fazer a ligação entre os vários nós das comunidades das aprendizagens, 

recursos e pessoas, tal como acontece nas redes sociais.  

- A Gestão de Conhecimentos (Knowledge Management - KM) tal como o nome sugere, permite 

identificar, registar e tornar disponível para fins administrativos ou simplesmente estatísticos, toda 

informação gerada num determinado período de tempo e processo de ensino.   

- Para finalizar o autor acrescenta uma última categoria, a Aprendizagem Baseada no Trabalho 

(Work-Based Learning). É uma estratégia usada pelos professores para introduzir conteúdos em 

tempo real, esclarecer dúvidas (p. ex. janelas de help) e atualizar uma matéria ou colocar uma 

questão sobre o último assunto abordado. Este sistema facilita o esclarecimento de dúvidas 

pontuais, em momentos oportunos e é muitas vezes usado pelos docentes para colocarem 

questões aula e receberem as respostas como feedback das matérias aprendidas pelas turmas. 

Segundo o autor, estas categorias podem funcionar em conjunto para sistemas de ensino mais 

complexos e ou de forma isolada, sempre de acordo com as necessidades educacionais 

observadas nos alunos.  

III.1.2 Sistemas de distribuição e de suporte ao e-Learning 

O ensino eletrónico e à distância obedece a 2 sistemas de distribuição e suporte – síncrona e 

assíncrona: 

 Formação/ensino síncrono: O ensino é síncrono quando professor e os alunos estão 

em conversação, em tempo-real. Os conteúdos são publicados nos horários 
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predeterminados, em tempo real, e a aprendizagem acontece de forma coletiva, por meio 

da colaboração e troca de informações. 

Alguns exemplos de ensino síncrono: 

 Televisão Interativa 

 Teleconferência (telefone ou telemóvel) 

 Chats 

 Videoconferência 

 Web-conferência – método mais aconselhado e que mais se assemelha 

ao ensino presencial, permite ao aluno fazer perguntas, responder, discutir 

e realizar atividades enquanto o professor ministra a formação. 

 

 Formação/ensino assíncrono: O professor e os alunos não estão em aula ao mesmo 

tempo. O conteúdo fica disponível constantemente e a aprendizagem acontece de forma 

individual. 

Nesta modalidade o professor responde às perguntas em horários diferentes aos do aluno. 

Este tipo de ensino é muito utilizado no e-Learnig corporativo, muitos projetos não têm 

professor, são de auto treino. O aluno inscreve-se quando quiser, treina e termina quando 

quiser. Este tipo de ensino permite poupar dinheiro em conformidade com o número de 

inscrições e permite ao aluno rentabilizar o seu tempo. 

Alguns exemplos de ensino assíncrono: 

 O correio eletrónico (e-mail) 

 Fóruns 

 Transferência de ficheiros por FTP 

 Redes sociais 

III.1.3 Regulação do e-Learning em Portugal 

Os normativos existentes em Portugal para regular a formação em e-Learning são limitativos, 

elementares e apresentam algumas lacunas a consideráveis. O sistema está implementado no 

país e no mundo, mas em Portugal ainda há muito a fazer neste sentido.  

Segundo Dias et al. (2014, pp. 20-28) existem, no entanto, alguns normativos que devemos ter 

em conta:  
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 Despacho nº 17035/2001 – Regulamento da formação à distância a desenvolver no 

âmbito do Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social. 

Este despacho estabelece um conjunto de requisitos organizativos, relativos a entidade 

formadora e às exigências pedagógicas a considerar na avaliação de projetos formativos 

em e-Learning e define a formação à distância com sessões de formação presencial, ou 

seja, b-Learning..Ao mesmo tempo, aprova os parâmetros de financiamento do Fundo 

Social Europeu que permite calcular o valor de apoio a receber, mediante a duração e o 

número de formandos.  

 

 Portaria nº 851/2010, de 06 de Setembro – Certificação das Entidades Formadoras. 

Define um conjunto de padrões para o e-Learning a obrigação de um coordenador e-

Learning especializado e a existência de um sistema de tutoria. 

Esta portaria foi republicada pela Portaria nº 208/2013, que vem alterar e republicar o 

regime jurídico da Certificação de Entidades Formadoras estabelecidas na Portaria nº 

851/2010, de 06 de Setembro.  

As principais alterações introduzidas nesta portaria consistem na definição de um novo 

regime de certificação de entidades formadoras assegurado por autoridades setoriais, a 

par do atual regime de certificação gerido pela DGERT, e na permissão de acesso à 

certificação por parte de entidades formadoras estabelecidas noutros Estados membros 

do Espaço Económico Europeu.  

 

 Norma NP 4512/2012 – Sistema de gestão da formação profissional, incluindo 

aprendizagem enriquecida por tecnologia. 

Esta é a norma da qualidade para a gestão da formação profissional, no âmbito do 

Sistema Português da Qualidade e permite a certificação de instituições que forneçam 

produtos e/ou serviços de formação profissional, quer presencial quer à distância, 

incluindo b-Learning, e-learning, m-Learning e outras formas de organização enriquecidas 

pelos novos recursos tecnológicos. 

 

 Portaria nº 85/2014, de 15/04/2014 – Regulamenta a modalidade de oferta educativa e 

formativa de Ensino à Distância para alunos dos 2º e 3º ciclo de ensino básico e do ensino 

secundário e revogada a Portaria nº 812/2010, de 26 de Agosto. 
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III.2 OUTRAS MODALIDADES DO ENSINO ELETRÓNICO 

Os sistemas de ensino e aprendizagens eletrónicas estão presentes nas escolas, institutos, 

centros de investigação e de formação, empresas e organizações, com e sem fins lucrativos.  

O ensino eletrónico assume pelo menos quatro modalidades distintas, sendo que as mais 

dinamizadas por estes organismos são através do e-Learning e do b-Learning. Tal como nas 

escolas, o setor profissional e empresarial tem vindo a apostar significativamente nestas 

modalidades para credenciarem e formar os seus funcionários, preferindo atualmente a 

metodologia do m-Learning, pela sua flexibilidade e mobilidade oferecidas.  

Tal como no ponto anterior se procurou definir o conceito de ensino eletrónico, na modalidade e-

Learning, nos pontos seguintes serão apresentadas e definidas outras modalidades, tais como: 

b-Learning; m-Learning e u-Learning. 

III.2.1 b-Learning (blended learning) 

O termo blended significa misto, combinado, é um modelo de formação que combina o ensino 

presencial com os recursos e métodos disponibilizados pela aprendizagem eletrónica e à 

distância. O resultado desta modalidade traduz-se num cenário semipresencial para 

complemento ou reforço das sessões presenciais e conteúdos transmitidos pela Internet.  

O b-Learning é a variante do e-Learning que mais potencia o binómio de ensino-aprendizagem e 

que tem maior representatividade no mundo das aprendizagens eletrónicas. Claro está que 

também esta modalidade de ensino tem aspetos mais e menos positivos. Assim sendo, passa a 

enumerar-se algumas vantagens e desvantagens deste modelo de ensino. 

Como vantagens (MacDonald, 2008, pp. 164-167) podemos apontar uma melhor integração dos 

elementos participantes, na realização de trabalhos de grupo e a consequente troca de 

experiências coletivas, permite que toda a turma inicie e conclua a formação ao mesmo tempo, 

para além de reduzir os custos fixos de cada curso. Por sua vez, a dinamização de experiências 

práticas e vistas de estudo, em contexto presencial, oferecem ao formador alguns instrumentos 

fundamentais para a avaliação e diferenciação dos alunos. Especialmente, no que se refere, a 

forma como interagem com as situações adversas e as resolvem, bem como, ao nível dos 

conhecimentos adquiridos e desenvolvidos durante a realização dessas atividades. 
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A colaboração entre os pares, humaniza a relação entre os alunos e a instituição, permite um 

controlo eficaz relativamente aos prazos estipulados e potencia o sucesso das aprendizagens e 

dos resultados, que quando num sistema de ensino à distância leva os alunos ao incumprimento 

dos prazos e timings da formação. 

Algumas das desvantagens (MacDonald, 2008, p. 167) deste sistema de ensino, prende-se com 

a necessidade de criar turmas presenciais, o que obriga à fixação de horários e timings que 

dificultam o acesso individual a aqueles que necessitem de horários flexíveis e que se adaptem 

as suas necessidades. O cumprimento dos prazos, direciona as aprendizagens e limita-as 

relativamente as adequações e necessidades de aprendizagem individual, assim como, na livre 

escolha da matéria a estudar, contrariamente ao ensino em e-Learning.  

A presença do professor online é desvalorizada em relação à presença do professor presencial, 

muitas as vezes não é o mesmo e outras ainda, podem ser vários os professores a lecionar as 

diferentes matérias de uma só unidade ou módulo. O professor presencial é o responsável por 

desenvolver os conteúdos e o professor à distância (um ou mais professores para matérias 

diferentes), também conhecidos por tutores, são quem medeia a relação pedagógica entre o 

aluno e a instituição. Esta separação de afazeres e competências torna a liderança indefinida e 

desumaniza a relação pretendida entre alunos e professores, ao contrário do que se pretende. 

III.2.2 m-Learning 

Aprendizagem móvel que depende essencialmente da tecnologia de dispositivos móveis e seus 

recursos de receção e transmissão de dados. Com os novos padrões e tecnologias da telefonia 

móvel, os novos pacotes de serviços devem impulsionar e viabilizar essa modalidade. 

Um cenário possível de ensino através do m-Learning, será o caso de um turista que passeia por 

uma cidade, por exemplo Lisboa, e ao tempo que vai passando pelas ruas, estátuas, monumentos, 

restaurantes, pontes e outras estruturas de interesse urbanístico, social, cultural e ou histórico, o 

seu telemóvel deteta a instalação de pequenos terminais ou sensores que lhe permitem aceder 

às informações relativas à estrutura que está a sua frente. 

Alguns métodos de comunicação por m-Learning são: SMS (mensagens de texto), WAP 

(protocolo de comunicação sem fios entre aplicações nos telemóveis), GPRS, Bluetooth, 

WLAN/Wifi e IrDA (infravermelhos) 
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III.2.3 u-Learning 

O Universal Learning, (Ensino Universal) refere-se a todas as atividades de aprendizagem com 

suporte tecnológico. Normalmente, é apresentado como o somatório do e-Learning com o m-

learning. Visa um ensino com recurso a qualquer tecnologia, não se limitando a computadores, 

telefones, smartphones ou PDAs. 

III.3 O SUCESSO DO E-LEARNING & B-LEARNING 

O sucesso do e-Learning e do b-Learning dependem de cinco fatores essenciais (Santos & 

Amaral, 2007): 

1. Os conteúdos propostos devem ter elevada qualidade científica e estarem preparados 

para autoaprendizagem, em vários formatos (áudio, vídeo, multimédia, etc.). 

2. A tutoria tem de ser garantida por e-formadores que assumem um papel de facilitador do 

processo de aprendizagem, acompanham os discentes nas suas dificuldades relativas 

aos conteúdos e a interação com o sistema. 

3. Os sistemas de interação devem estar adequados aos discentes e aos objetivos da 

aprendizagem. 

4. A utilização das tecnologias deve ser encarada como um instrumento de apoio ao ato de 

ensinar ou aprender (plataformas e ambientes virtuais, meios de comunicação e 

equipamentos necessários). 

5. Os sistemas de avaliação devem ser rigorosos e transparentes, de modo a avaliar os 

discentes, a formação e os sistemas de comunicação e gestão das aprendizagens e 

conteúdos. 

III.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO E-LEARNING – VÁRIOS AUTORES 

III.4.1 Vantagens do e-Learning - (Rosenberg, 2006) 

Tanto o e-Learning como o ensino presencial apresentam vantagens e desvantagens e, por isso, 

um não deve ser encarado como substituto do outro. 

Para Rosenberg (2006) o e-Learning apresenta as seguintes vantagens, a saber: 
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 Redução dos custos: os estudantes não precisam deslocar-se às instituições de ensino, 

ou pelo menos, estas despesas passam a ser bastante mais reduzidas. O tempo de 

formação passa a ser muito inferior. Existe uma otimização do investimento na formação, 

ao reduzir os custos associados à deslocação e à ausência do local de trabalho, para 

quem já está integrado no mundo empresarial. Deixam também de existir os custos 

associados às infraestruturas necessárias para o ensino tradicional. 

 Conteúdos programáticos mais consistentes: existe uma maior uniformidade e 

consistência na forma como os conteúdos são disponibilizados e apresentados aos 

estudantes. Passou a ser possível adaptar os conteúdos às necessidades específicas dos 

estudantes, porque são eles a base central deste sistema de ensino. Os estudantes 

aprendem ao seu ritmo e em conformidade com o seu estilo de aprendizagem. Têm ainda 

a possibilidade de direcionar o seu estudo para as áreas de conhecimento que entendam 

ser mais importantes, ou seja, traçam o seu próprio percurso de aprendizagem. 

 Conteúdos programáticos mais atuais: passou a ser mais simples e rápida a 

atualização dos conteúdos pedagógicos disponibilizados. Uma vez que, este tipo de 

ensino baseia-se na Web e nos ambientes virtuais, que proliferam e permitem editar e 

reformular os conteúdos pedagógicos, instantaneamente, garantindo desta forma à 

veracidade e a precisão dos factos em tempo útil. O estudante pode aceder a uma 

diversidade de conteúdos de elevada qualidade técnica e pedagógica. 

 Aprender em qualquer hora: é a aplicação da filosofia “just in time at any time” no 

processo de aprendizagem. O ensino à distância eletrónico possibilita a aprendizagem 

em qualquer hora e em qualquer local. Viabiliza em toda a extensão o conceito de 

formação contínua, permitindo aos estudantes aceder a formas permanentes de 

aperfeiçoamento profissional. Responde às dificuldades pontuais de informação/formação, 

através da aprendizagem no momento em que determinada informação é necessária. 

Este tipo de ensino flexibiliza a participação nas sessões de formação através de horários 

mais alargados e ajustados às necessidades dos estudantes, bem como dos seus 

professores. 

 Ausência de problemas técnicos: o EAD baseia-se na utilização de ferramentas Web 

(plataformas LMS/LCMS e outras), estas beneficiam da usabilidade universal dos 

protocolos de transmissão de dados, na Internet. Desta forma, deixa de existir um 

problema na utilização das diferentes plataformas para difundir ou receber informação, as 

suas funções são convertidas em soluções de compatibilidade geral.  
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 Facilidade de acesso: já existe uma comunidade de milhões de pessoas ligadas à Web. 

Os conhecimentos de navegação na Web já estão bastante difundidos e os ambientes 

“user friendly” das plataformas de ensino e gestão de conteúdos estão cada vez mais 

apelativos a utilização profícua de qualquer utilizador e assim desaparecem as barreiras 

na utilização destas ferramentas. 

 Emergência de novas comunidades: este processo de ensino fomenta o aparecimento 

de comunidades virtuais, onde se discutem os conteúdos pedagógicos mesmo depois do 

programa de ensino ter terminado, dando lugar a comunidades reais de pessoas com 

interesses científicos comuns.  

 Soluções em larga escala : uma solução de EAD, depois de implementada, pode muito 

rapidamente ser utilizada por um número de estudantes superior ao que inicialmente 

estava projetado, bastando para tal, fazer um pequeno reforço do pessoal docente que 

acompanha os estudantes. Como na maior parte das vezes o aumento não obriga a 

alterações de carater logístico e administrativo, também não se verifica um aumento 

significativo dos custos fixos. 

A principal vantagem para os alunos nas aprendizagens monitorizadas através das salas virtuais, 

são: otimização do tempo, custos e docentes mais qualificados e profissionais. Os discentes em 

ambientes virtuais economizam muito tempo e dinheiro, não precisam de se deslocar. Podem 

ainda selecionar os melhores professores pela sua experiência, habilitações e competências 

profissionais, uma vez que a oferta é maior, diversificada e está acessível online. 

III.4.2 Vantagens e desvantagens do e-Learning - (Lima & Capitão, 2003) 

Para Lima e Capitão (2003) o e-Learning apresenta um conjunto de vantagens e desvantagens 

para todos os intervenientes, a saber: 

e-Learning 

Vantagens Desvantagens 

Aluno 

Flexibilidade no acesso à aprendizagem 

(24*7). 

Internet pode oferecer uma largura de banda 

pequena para determinar conteúdos. 

Economia de tempo. Obriga a ter uma motivação forte e um ritmo 

próprio. 
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Aprendizagem mais personalizada.  

Controlo e evolução da aprendizagem ao 

ritmo do aluno. 

 

Recursos de informação globais.  

Acesso universal a aumento da equidade 

social e do pluralismo no acesso à educação 

e a fonte de conhecimento. 

 

Professor 

Disponibilizar recursos de informação que 

abranjam todo o ciberespaço. 

Mais tempo na elaboração de conteúdos. 

Construir um repositório de estratégias 

pedagógicas. 

Mais tempo de formação. 

Otimizar a aprendizagem de um número 

elevado e diversificado de alunos. 

 

Facilidade de atualizar a informação.  

Reutilização de conteúdos.  

Beneficiar da colaboração com organizações 

internacionais. 

 

Instituições de ensino ou formação 

Fornecer oportunidades de aprendizagem 

com qualidade elevada. 

Custos de desenvolvimento mais elevados. 

Alcançar um número mais elevado e 

diversificado de alunos. 

Custos de formação mais elevados. 

Flexibilidade na adição de novos alunos sem 

incorrer em custos adicionais. 

Resistência humana manifestada por alguns 

professores. 

Custos de infraestruturas físicas (sala de aula) 

são eliminados ou reduzidos. 

 

Tabela 1: Vantagens e desvantagens do e-Learning (Lima & Capitão, 2003) 

Em seguida e de forma resumida, expõem-se a explicação dada pelos autores a cada item da 

tabela 1, na apresentação das vantagens e desvantagens para os alunos, professores e 

instituições de ensino, segundo (Lima & Capitão, 2003). 
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Vantagens para o aluno: 

 Flexibilidade no acesso à aprendizagem (24 x7). O aluno pode aceder aos materiais 

de aprendizagem vinte e quatro horas por dia, durante os sete dias da semana. Podendo 

estes serem utilizados em casa ou no local de trabalho e às horas mais convenientes. 

 Economia de tempo. O aluno não necessita de se deslocar, nem interromper as suas 

atividades, podendo aproveitar o tempo para a aprendizagem. 

 Aprendizagem mais personalizada. Os conteúdos podem ser personalizados, pode-se 

ajustar o nível de ensino às necessidades dos alunos e aos objetivos de aprendizagem. 

 Controlo e evolução da aprendizagem ao ritmo do aluno. O aluno é responsável pela 

sua aprendizagem, decide quais os conteúdos a estudar, o ritmo e a profundidade com 

que os quer estudar. 

 Recursos de informação globais. A atualidade da informação dos conteúdos é 

assegurada com a referência a fontes e acesso, aos recursos, globais. 

 Acesso universal ao aumento da equidade social e ao pluralismo no acesso à 

educação e a fontes de conhecimento. O aluno pode inscrever-se nos cursos e 

universidade que bem entender. Procurando os melhores docentes e cursos. Pode ainda 

comunicar com outros alunos e especialistas nos conteúdos que estuda. 

Vantagens para o professor: 

 Disponibilizar recursos de informação que abranjam todo o ciberespaço. As 

experiencias de aprendizagem podem ser partilhadas criando uma perspetiva global. 

 Construir um repositório de estratégias pedagógicas. As experiências educativas 

vividas com os alunos influenciam fortemente o processo de aprendizagem. Pelo que, 

pode ser criado um repositório de estratégias pedagógicas com as diferentes experiências 

educacionais. 

 Otimizar a aprendizagem de um número elevado e diversificado de alunos. Os 

conteúdos podem ser personalizados em função das necessidades dos alunos. 

 Facilidade de atualizar a informação. Os conteúdos pedagógicos podem ser facilmente 

atualizados num servidor Web, a qualquer hora e de qualquer local. 

 Reutilização de conteúdos. Os conteúdos podem ser reutilizados, de forma parcial ou 

total, noutros cursos ou noutras instituições de ensino. 
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 Beneficiar da colaboração com organizações internacionais. Os professores podem 

partilhar, trabalhar, aprender e cooperar com organizações internacionais. 

Vantagens para as instituições: 

 Fornecer oportunidades de aprendizagem com qualidade elevada. As instituições de 

ensino podem desenvolver programas de elevada qualidade, centrados nas necessidades 

dos alunos: podem apresentar flexibilidade no acesso, variedade de estratégias 

pedagógicas e sistemas de apoio à aprendizagem. 

 Alcançar um número mais elevado e diversificado de alunos. As instituições podem 

alcançar todo o tipo de estudantes: estudantes presenciais, alunos trabalhadores e alunos 

de outros países. 

 Flexibilidade na adição de novos alunos sem incorrer em custos adicionais. Os 

custos adicionais entre um curso com dez ou cem alunos não são significativos. 

 Custos de infraestruturas físicas (sala de aula) são eliminados ou reduzidos. Com o e-

Learning os custos de sala de aula são nulos ou reduzidos. 

Desvantagens para o aluno: 

 Internet pode oferecer uma largura de banda pequena para determinados conteúdos. 

A Internet pode estar ligada a uma ligação com largura de banda pequena e ficam 

comprometidas as apresentações gráficas, áudio e vídeo. 

 Obriga a ter uma motivação forte e um ritmo próprio. Este tipo de formação, uma vez 

que é solitário, obriga a uma elevada motivação e disciplina. 

Desvantagens para o professor: 

 Mais tempo na elaboração de conteúdos. Existe um elevado esforço de trabalho 

multidisciplinar, (professores, Web designers, especialistas multimédia técnicos, etc) para 

planear, desenhar e produzir os conteúdos de um curso. 

 Mais tempo de formação. Os professores despendem mais tempo na sua formação 

tecnológica, por forma a otimizar a pedagogia com os avanços tecnológicos. 

Desvantagens para as instituições de ensino: 
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 Custos de desenvolvimento mais elevados. A elaboração de cursos é mais 

dispendiosa, requer mais tempo e o envolvimento de mais especialistas. 

 Custos de formação mais elevados. As equipas envolvidas na elaboração dos cursos, 

têm necessidade de frequentar com regularidade ações de formação para se atualizarem. 

 Resistência humana manifestada por alguns professores. Os docentes deixam de ser 

autónomos na elaboração de cursos e passam a ser parte integrante de uma equipa. O 

que pode gerar, resistência pelo medo de perder o controlo sobre o processo de ensino-

aprendizagem. Para Lima e Capitão (2003) ainda surge a questão dos direitos de autor. 

Para finalizar este capítulo e em género de reflexão sobre as vantagens e desvantagens 

engendradas pelos autores, revejo nelas muito do que se vai escrevendo nos livros e digitando 

nas referências eletrónicas da web.  

Na essência, os autores explicam que o e-Learning vem tornar o ensino acessível e universal a 

todos aqueles que não tendo os conhecimentos, mas que tenham acesso as novas tecnologias 

possam de forma flexível aceder-lhes sempre que queiram e entendam necessário, independente 

da hora ou lugar.  

III.5 DIFICULDADES NA INTEGRAÇÃO DO E-LEARNING 

Apesar do e-Learning ser considerado um método de formação à distância com diversas 

vantagens, em alguns países existem ainda um conjunto de fatores que direta ou indiretamente 

criam dificuldades na sua implementação, reduzindo assim a sua utilização pelos formandos. 

Entre inúmeros fatores possíveis (Inovação, 2003), destacam-se: 

 Contexto económico, social e cultural de um País, zona ou região; 

 Falta de conhecimentos tecnológicos necessários por parte da população de alguns 

países para a sua implementação e dinamização; 

 Implementação débil e pouco estruturada de projetos de formação à distância; 

 Fraca qualidade dos conteúdos formativos que levam ao descrédito das verdadeiras 

potencialidades desta modalidade formativa; 

 Resistência por parte das empresas, universidades e outras entidades formadoras na 

implementação de soluções de formação inovadoras deste género; 
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 Baixa ou fraca capacidade de investimento por parte das empresas; 

 Dificuldades no acesso à Internet por parte de alguns potenciais formandos; 

 Preferência de alguns formandos por cursos externos que adotam metodologias mais 

tradicional de ensino; 

 Necessidades ou carências de contacto humano e falta de motivação pessoal. 

Um sistema de e-Learning tem de estar bem integrado nas suas plataformas de ensino, por forma 

a oferecer uma gestão eficiente da formação online, dos seus conteúdos e metodologias de 

ensino. As plataformas de apoio a gestão das aprendizagens e de conteúdos (LMSs e LCMS) 

são cada vez mais fáceis de adquirir, muitas vezes gratuitamente. Mas as empresas devem 

lembrar-se que o foco das atenções não está propriamente na plataforma e nos benefícios 

económicos, mas na forma como os conteúdos e as metodologias de ensino são desenvolvidas 

e colocadas no site, este sim, é a verdadeira condicionante para o sucesso destes sistemas de 

ensino e formação. Por este facto, as empresas têm de criar estratégias sofisticadas e 

metodologias de trabalho eficazes para que estas sejam interessantes e motivadoras na forma 

de formar. De acordo com alguns estudos realizados pela Comissão Europeia1 e por algumas 

empresas Portuguesas, nomeadamente a INOFOR 2 , as principais causas deste insucesso 

(Sociedade Portuguesa da Inovação, 2003, p. 6) são as seguintes: 

 falta de interatividade dos conteúdos do curso; 

 maior importância dada ao aspeto gráfico do que ao conteúdo; 

 desenvolvimento dos cursos sem ter em atenção as necessidades dos formandos; 

 barreiras tecnológicas existentes, principalmente devido a incompatibilidades de 

 software utilizado; 

 utilidade dos cursos para os formandos apenas numa primeira utilização; 

 falta de estratégia e metodologia formativa. 

                                                

1 Comissão Europeia; DG Educação e Formação – e-Learning Initiative  
 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/doc_en.html. 

2 INOFOR. Coleção formação à distância e e-Learning. “www.inofor.pt” 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/doc_en.html
file:///C:/Users/carlos/OneDrive/2012-2013-2014/Mestrado%20Ens.Informática/13-14/Estágio/Tese%20%5bAna%20Maria%20Bastos%5d/cd_tese_carlos%20pinto/www.inofor.pt


 40 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Inovação, S.A (2003, p. 7), “Em Portugal, estas barreiras 

começam agora a ser ultrapassadas e já se têm feito sentir alguns resultados positivos, ao nível 

da educação e da formação, que resultaram principalmente da evolução tecnológica e 

pedagógica, das novas tendências e mentalidades da população portuguesa, bem como da 

utilização das TIC ao serviço da formação.” 

III.6 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE E-LEARNING 

III.6.1 Plataformas de apoio e/ou gestão de conteúdos - e-Learning  

Neste capítulo, serão apresentadas algumas das principais plataformas de apoio e/ou gestão de 

conteúdos para o ensino eletrónico, sobre as quais pretendemos tirar algumas conclusões e 

enquadrá-las relativamente à sua importância quando dinamizadas e introduzidas no atual 

sistema de ensino. Nesta dinâmica, percecionar-se-á sobre a relevância destas ferramentas em 

articulação com o ensino presencial e não presencial, sobre as suas vantagens e desvantagens 

numa perspetiva futura, enquanto estratégia de ensino e da aprendizagem.  

Posto isto, nos parágrafos seguintes serão definidas algumas plataformas tecnológicas de e-

Learning, as principais são:  

 

III.6.1.1 LMS (Learning Manager Systems) 

Os Sistemas de Gestão de Aprendizagens (Learning Management Systems - LMS) foram criados 

com o intuito de apoiar o processo de e-Learning. Estes software’s foram projetados para 

trabalharem através da Internet e são plataformas desenvolvidas para fazer a gestão eletrónica 

dos cursos, professores e alunos, atuando como sendo salas de aula interativas e virtuais. Além 

Backoffice 

Tabela 2: Plataformas tecnológicas de e-Learning 
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de permitir ao docente a organização dos seus cursos, conteúdos e atividades, também dá 

acesso aos materiais de aprendizagem disponibilizados, determina prazos, interage e comunica 

com os alunos, avalia as atividades, controla prazos e a participação dos discentes. 

Segundo alguns investigadores, o LMS pode substituir o sistema presencial embora ainda não 

existam muitos estudos que corroborem está afirmação.  

Em Portugal, desde Janeiro de 2006, primeiro com o CRIE – Equipa de Missão Computadores, 

Redes e Internet nas escolas, depois com o PTE - Plano Tecnológico da Educação, em 2008, 

tem-se adotado como estratégia de desenvolvimento e competitividade a implementação de 

meios tecnológicos, físicos e virtuais, para fornecer às escolas ferramentas e instrumentos de 

trabalho que lhes permita avançar significativamente e acompanhar as exigências da inovação e 

do conhecimento, estes projetos forneceram as escolas computadores, redes e infraestruturas 

tecnológicas, tais como o acesso à Internet e aos Sistemas de Gestão de Aprendizagem e 

Conteúdos (LMS’s/LCMS’s). Atualmente, grande parte das escolas e professores já fazem uma 

boa gestão dos seus recursos educativos e pedagógicos através destas plataformas. 

Sabe-se ainda quê! São poucas as escolas a promover as plataformas de e-Learning com 

eficiência, ao contrário das Universidades.  

Infelizmente, os ambientes virtuais de aprendizagem são muito subaproveitados e usados apenas 

para repositório de ficheiros e partilha de conteúdos, com atividades pouco desenvolvidas, 

elementares e pouco interativas. Embora os LMSs não sejam uma ferramenta para o 

desenvolvimento e armazenamento de conteúdos, na sua essência, mas permitem importar 

arquivos, incorporar algumas ferramentas através de links e usar a edição do HTML. 

O desperdício das suas potencialidades pedagógicas deve-se essencialmente ao 

desconhecimento destes recursos, pela maioria dos utilizadores destas plataformas. Deixo aqui 

um pequeno exemplo: por regra, dentro dos cursos ou lições guardam-se lá uns “PowerPoints” e 

umas fichas realizadas em “M. Word”. Fichas essas, que poderiam ser concebidas através de 

uma outra ferramenta para a criação de formulários eletrónicos e partilhadas através de um 

simples link que permita ao aluno realizar a ficha e obter os resultados no fim, bem como verificar 

e corrigir as respostas erradas para aprender com a solução. Como é do conhecimento de todos, 

nem sempre se consegue dar a atenção necessária à correção dos exercícios propostos, mas 
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com a utilização dos formulários eletrónicos passa a existir um tempo extra, para a satisfação e 

explicação individual. 

Com este exemplo, acho que dá para entender o que estas ferramentas podem fazer pelos 

professores nas aulas, desde que bem explorados os recursos e as suas funcionalidades. 

Para finalizar, apresento algumas plataformas LMSs mais utilizadas e dinamizadas nas escolas, 

são elas: Moodle, Schoology(LMS and social network), Almagesto, ATutor, Caroline, EDU2.0, 

Dokeos, Saba, .LRN e muitos outros. 

III.6.1.2 CMS (Content Managemant System) 

Um CMS é uma sigla inglesa para “Content Managemant System”, em português pode chamar-

se de Sistema de Gestão de Conteúdos é uma aplicação que permite gerir e criar todo o conteúdo 

de um site3 ou página web. O que diferencia os CMS’s das outras estruturas LMS e LCMS é o 

facto de permitir gerir todo o seu conteúdo de forma independente ao design gráfico das páginas, 

ou seja, se inserirmos e alterarmos o conteúdo, texto, imagem ou vídeo de uma página não 

acontecem alterações estruturais da página mas apenas visuais. Dá-se uma atualização do 

conteúdo da página.  

 Para isso, a estrutura do CMS divide-se em três partes distintas, duas que fazem parte do Front 

end4 e uma terceira que faz parte do Back end5. No front end encontra-se a parte que dá acesso 

aos utilizadores leitores e utilizadores com permissões para a publicação e edição de conteúdos 

a ser exibidos ao público em geral. A parte de back-end dá acesso à administração e gestão da 

estrutura do site (layout), controlo dos conteúdos, utilizadores e fluxos de trabalho. 

                                                

3 Site – Normalmente composto por uma ou várias páginas residentes e alojadas num mesmo servidor 
que é acedido pelo endereço eletrónico ou endereço web. 

4 Front end – parte da aplicação/site que é responsável pela interface do utilizador. 

5 Back end – parte da aplicação/site que é responsável pela interface do administrador. 
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O conceito é simples, usando um navegador da Internet e um CMS, qualquer sujeito, numa 

equipa de formação é capaz de adicionar e modificar o conteúdo de um site e alterar o layout6 da 

página, usando modelos pré-concebidos (templates). Para isso, não é preciso adquirir ou possuir 

habilidades técnicas e conhecimentos em programação, porque a interface é amigável e permite-

lhe atribuir e restringir privilégios de usabilidade aos seus colaboradores. 

Este é um poderoso e recente recurso para a edição de sítios web, intranets, portais e lojas 

virtuais. A ferramenta surge recentemente com o desenvolvimento das ferramentas de ensino à 

distância que já possuem os seus LMS’s ou LCMS´s.  

Os CMS’s não foram desenvolvidos para servir os processos de ensino, mas sim os interesses 

comerciais. No entanto, são usados como complemento aos LMS’s e LCMS’s, porque oferecem 

aos professores e alunos uma maneira rápida e viável para publicar e apresentar os novos 

projetos e ideias. Os CMS’s permitem interagir, integrar, selecionar, descobrir, corrigir e publicar 

rapidamente os conteúdos e ainda personalizar o acesso à informação entre os utilizadores.  

Alguns exemplos de CMS’s conhecidos e utilizados pelas escolas, são: - Portais e blogs: Joomla, 

Drupal, WordPress, Webnode, Weebly, WIX e Blospot; - Fóruns: fórum.pt, ZWAME e outors; - 

Galerias de imagem: Picasa, Flickr e outros ; - Clouds:  Meocloud, DropBox, OneDrive, iCloud, 

GoogleDrive e Abelhas. 

III.6.1.3 LCMS (Learning Content Management system) 

Os LCMS’s (Learning Content Management System) são sistemas de gestão de conteúdos de 

aprendizagem, maioritariamente didáticos, que podem ser criados, desenvolvidos e armazenados 

na plataforma. Os conteúdos aqui armazenados podem ser distribuídos de forma independente. 

O seu funcionamento é muito semelhante ao do LMS, no entanto mais restrito, no que concerne 

ao registo e à gestão de alunos, criação de cursos, gestão das competências e controlo estatístico 

dos alunos. 

                                                

6 Layout - disposição da informação num documento, incluindo o formato, o tamanho, a distribuição ou a 
organização gráfica (Layout in Dicionário de Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico, 2003-2015) 
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O LMCS é um ambiente que respeita e suporta a autoria dos conteúdos, os autores podem criar, 

gerir, indexar e reutilizar esses conteúdos usando diferentes formas e ferramentas. Funciona 

como um repositório de conteúdos ou uma base de dados central que ordena e armazena esses 

objetos para posterior reutilização e distribuição junto dos alunos. 

Com este sistema de gestão consegue-se eliminar a duplicação de conteúdos e rentabilizar os 

esforços no desenvolvimentos de produtos standart7 ou preexistentes, que apenas necessitem 

de pequenas alterações para serem reutilizados e partilhados com os aprendizes e formandos. 

Alguns exemplos mais conhecidos e utilizados nas escolas de LCMS’s, são: Blackboard, EdModo, 

Chamilo e outros.  

III.6.1.4 BackOffice 

A plataforma de BackOffice8 é considerada um sistema de gestão e controlo de pagamentos, 

inscrições, acesso ao curso, assiduidades, avaliações, etc. Esta ferramenta não é desenvolvida 

e trabalhada com a finalidade pedagógica, mas acaba por ser fundamental na organização do 

registo biográfico e na gestão de todo o processo individual do aluno. 

O BackOffice está presente em quase todas as plataformas ou ambientes virtuais de 

aprendizagem, ou seja, nos LMS’s, CMS’s e LCM’s. A ferramenta assume um carater 

administrativo e não pedagógico, permitindo ao administrador de sistemas fazer a gestão dos 

utilizadores e das suas permissões (administrador, professor, tutor, aluno); fazer a gestão de 

cursos (criação, cópia, autorização de acesso, definição da estrutura); e disponibilizar as 

ferramentas de comunicação e cooperação necessárias (formulários, repositório de vídeo e 

imagem, chats, fóruns, wikis e outros). 

                                                

7 Standart – com características padrão ou modelo 

8 BackOffice – Sistema informático de retaguarda, o utilizador cliente não tem interface de suporte. 
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III.6.2 LMS vs. LCMS  

Estes dois sistemas de aprendizagem, embora com nomes muito semelhantes têm propósitos 

diferentes e complementares nas suas finalidades. Os LMS’s têm como objetivo automatizar os 

processos administrativos de formação, enquanto os LCMS’s (sistema de gestão de conteúdos 

de aprendizagem) têm como objetivo a gestão dos conteúdos de aprendizagem (Nichani, 2001). 

Na prática, um LMS e um LCMS para além de serem sistemas complementares, são muito 

diferentes, servem diferentes realidades e dão resposta a diferentes desafios do e-Learning tal 

como podemos verificar na tabela 3. 

Tabela 3:Tradução e adaptação da Tabela de caraterísticas de CMS, LMS e LCMs  (Harman & Koohang, 2007, p. 168) 

Comparação das plataformas 

Caraterísticas: 
Funcionalidades 

CMS LMS LCMS 

Gerir alunos  R L 

Gerir conteúdos R  R 

Criar conteúdos L (*) R 

Gerir sessões conduzidas pelo tutor  R  

Catalogar cursos  R L 

Registo no sistema  R L 

Gerir competências  R L 

Desencadear e acompanhar o processo de 

aprendizagem 
 R L 

Criação das avaliações e feedback  R R 

Biblioteca partilhada de conteúdos 

reutilizáveis 
R (*) R 

Ferramentas de aplicação síncrona e de 

colaboração 
 L / R (*) R 

Integração com aplicações de Recursos 

Humanos 
 R  

Localização e liberalização de conteúdos R (*) R 

LEGENDA: R – Robusta; L – Limitada 
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(*) – Alguns LMS podem trabalhar com esta funcionalidade porque sofreram atualizações 

ou podem usar módulos externos. Exemplo do Moodle. 

Tabela 4: As principais diferenças existentes entre os LMSs e os LCMSs 

Diferenças entre LMS e LCMS 

LMS - Learning Management System 
LCMS - Learning Content Management 

System 

Usado por gestores, tutores e 

administradores de formação. 

Usado por desenvolvedores de conteúdo, 

designers e gestores de projeto. 

Permite criar e gerir cursos, programar 

tempos e gerir o perfil dos alunos. 

Oferece suporte a criação e gestão de 

conteúdos e objetos de aprendizagem (p. ex. 

exercícios, avaliação, simulação e outras 

formas de interação com os alunos)  

Armazena e gere dados sobre alunos e 

cursos. 

Armazena conteúdos e objetos de 

aprendizagem numa base de dados central. 

Fornece relatórios estatísticos sobre as 

formações, aprendizagens e competências 

dos alunos. 

Fornece ferramentas para controlo e gestão 

de conteúdos (p.ex. pesquisador de objetos 

de aprendizagem, gestão de utilizadores e 

controlo de versões dos objetos de 

aprendizagem). 

Suporte para implementação de cursos e-

Learning 

Suporta e disponibiliza conteúdos de 

aprendizagem em vários formatos.  

Permitir a partilha e integração dos dados do 

aluno com sistema ERP 

Disponibiliza diversos recusros de ensino: (p. 

ex. recursos para a aprendizagem adaptada, 

análise de falhas, recursos de avaliação e 

colaboração assíncrona através do email e 

grupos de discussão). 

Capacidade para criar e administrar testes.  

Os LMS’s e LCMS’s são sistemas virtuais de aprendizagem e devem ser encaradas como um 

instrumento ao serviço do ensino. Para que estes funcionem nas aulas de e-Learning e b-

Learning, com alguma fluidez é necessário que os professores e formadores tenham alguma 



 47 

prática e experiencia na utilização destas plataformas, para que estas sejam eficientes, 

pedagogicamente rentáveis e inovadoras. 

III.6.3 Os LMS´s no apoio ao ensino: conclusões 

A utilização do LMS’s (Learning Management System) no apoio ao ensino presencial e 

semipresencial tem ganho muitos adeptos entre os professores e alunos, nomeadamente por ser 

um espaço privado de partilha e interação, sempre acessível desde que se tenha um 

equipamento (computador, tablet e smartphone) com acesso à Internet. 

A publicação de conteúdos através destas ferramentas de comunicação síncronas ou 

assíncronas facilitam as relações do professor para aluno e vice-versa, por isso, são plataformas 

apetecíveis para os agentes educativos pelas interações que proporcionam. 

O papel do professor nas escolas, tem vindo a sofrer alterações profundas com a implantação 

das novas tecnologias e dos meios tecnológicos, mais concretamente com as ferramentas da 

web 2.0, na qual se incluem os LMS’s e as redes sociais. A utilização destes recursos no contexto, 

sala de aula, veio implantar novas formas de trabalho protagonistas de um ensino mais dinâmico, 

interativo e inovador.  

Estes novos recursos, trazem inúmeras vantagens, entre as quais: motivar os alunos durante o 

ensino online; otimizar os tempos perdidos na preparação das atividades; dedicar mais tempo ao 

apoio individual e promover o debate e a reflexão sobre as temáticas abordadas. Além disso, 

permite ainda aos alunos desenvolver novos métodos de estudo e de colaboração, facilita a 

partilha e o trabalho semipresencial com o professor. 

O ensino através destas plataformas proporciona as mesmas oportunidades que o ensino 

presencial, embora nada esteja provado cientificamente, este pode ser trabalhado na forma mista 

(presença física e à distância) ou apenas à distância, desde que os tutores sejam capazes e 

experientes nesta matéria. Para isso, o tutor deve preparar-se atempada e convenientemente, 

para dominar todas as ferramentas a utilizar na construção das aprendizagens. 

A aprendizagem interativa envolve os alunos e motiva-os para aprender. “Active learner 

participation leads to multiple perspectives on issues, a divergence of ideas, and positions that 



 48 

students must sort through to find meaning and convergence” (Carvalho, 2008) cita (Harasim, 

2000, p. 53). 
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PARTE II – Relatos da prática de ensino 
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IV CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE ESTÁGIO 
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IV.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO  

A escola onde foi desenvolvido o estágio pedagógico situa-se no Concelho do Peso da Régua, 

distrito de Vila Real, norte do País e geograficamente assente na província de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, sendo constituída por 8 (oito) freguesias após reorganização administrativa de 2013 

(Moura Morta, Sedielos, Loureiro, Fontelas, Peso da Régua e Godim, Vilarinho dos Freires, 

Poiares e Canelas, Galafura e Covelinhas). 

 

Figura 2: Freguesias do Concelho de Peso da Régua, após a reorganização administrativa de 2013. 
Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Peso_da_R%C3%A9gua_freguesias_2013.svg/128

0px-Peso_da_R%C3%A9gua_freguesias_2013.svg.png  

Localizada na encosta e margem direita do Rio Douro com uma extensão de 94,86 Km2, a sudeste 

da serra do Marão, a sul da cidade de Vila Real e a norte da cidade de Lamego, a cidade de Peso 

da Régua é sede de município. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Peso_da_R%C3%A9gua_freguesias_2013.svg/1280px-Peso_da_R%C3%A9gua_freguesias_2013.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Peso_da_R%C3%A9gua_freguesias_2013.svg/1280px-Peso_da_R%C3%A9gua_freguesias_2013.svg.png
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Figura 3: Cidade do Peso da Régua 
Fonte: http://www.cm-pesoregua.pt 

Demograficamente e segundo o Instituto Nacional de Estatística (censos 20119), o município da 

Régua conta com 17131 (dezassete mil cento e trinta e um) habitantes. Verifica-se ainda que a 

faixa etária predominante situa-se entre os 25 (vinte e cinco) e 64 (sessenta e quatro) anos de 

idade com 54,7% (cinquenta e quatro virgula sete, por cento), seguindo-se o grupo etário mais 

idoso entre os 65 (sessenta e cinco) e mais anos, com 19,6% (dezanove virgula seis, por cento), 

em terceiro lugar está o grupo etário mais novo, entre os 0 (zero) e os 14 (catorze) anos, como 

13,6% (treze virgula seis, por cento) e por último está o grupo localizado entre os 15 (quinze) e 

os 24 (vinte e quatro) anos, com 12,2% (doze virgula dois, por cento).  

                                                

9  INE (2012) – sensos 2011 (“Dados definitivos”), quadro de apuramento por freguesia. 
 (http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos2011_apresentacao ) 

http://www.cm-pesoregua.pt/
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos2011_apresentacao
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Gráfico 1: Grupos etários - Município do Peso da Régua – INE: Censos 2011 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/R%C3%A9gua_05.PNG 

Tendo em conta estes valores, podemos concluir que a maior fatia populacional deste concelho 

que hoje pertence ao grupo etário “Adulto”, pela ordem da vida, possivelmente nos próximos 

censos em (2021) fará aumentar em muito o número de residentes idosos deste conselho. Esta 

afirmação “engorda” a sua pertinência quando comparados os valores das últimas décadas, se 

juntarmos os grupos etários das crianças e jovens, apenas totaliza 25,8% da população total. 

Estes números falam por si e demonstram a necessidade eminente deste concelho na aposta em 

políticas generativas de riqueza, emprego, fixação das suas gentes, de promoção e incentivo à 

Natalidade. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/R%C3%A9gua_05.PNG


 54 

Além destas medidas, existem outras de carater urgente como é o caso da educação e do 

combate ao insucesso escolar, ao abandono e o analfabetismo.  

O carater prioritário neste setor levou o concelho a um processo de “reorganização escolar e de 

agrupamento de escolas”, para poder oferecer aos seus munícipes um ensino de qualidade e 

atual. 

Neste sentido e segundo os “censos de 2011”, consta que 37,7% das pessoas apenas possui o 

primeiro ciclo de ensino público, 10,29% o segundo ciclo, 14,91% o terceiro ciclo, 15,55% o 

ensino secundário, 9,19% da população não possui qualquer tipo de instrução escolar e 7,27% 

não sabe ler nem escrever.  

Segundo o estudo10 feito pela “Neoterritório – Planeamento e Ordenamento do Território Lda”, 

para redação da “Carta Educativa de Peso da Régua”. Este diz-nos que, ao contrário do resto do 

País, os desempregados não estão à procura do primeiro emprego, mas sim de um novo emprego. 

Esta situação está diretamente relacionada com o facto de estes jovens terem como primeiro 

trabalho na Agricultura e por isso, partirem em busca de melhores condições de vida e de 

emprego. O que provavelmente só alcançarão se forem aceites no setor dos transportes e dos 

serviços, com um trabalho a tempo inteiro e contínuo, com remunerações mensais e fixas.  

Nesta região, o setor dos serviços também tem uma grande representatividade na economia local. 

Embora criadora de bastantes postos de trabalho, não são os necessários e estão diretamente 

dependentes da viticultura, que devido à sua instabilidade e dependência mercantil, obriga os 

jovens a partirem em busca de novas oportunidades de emprego e de estabilidade económica.  

A agricultura nesta região tem uma expressão muito significativa nos rendimentos da economia 

e das famílias. Com uma agricultura assente no minifúndio, as suas principais atividades agrícolas 

baseiam-se na cultura e produção do Vinho e do Azeite. Possivelmente, a melhor zona para a 

produção do melhor vinho e azeite, do mundo inteiro.  

                                                

10 Carta Educativa de Peso da Régua (Agosto, 2006) – volume I – “Caracterização e Diagnóstico da Rede Educativa 
do Município de Peso da Régua” – “Neoterritório – Planeamento e Ordenamento do Território Lda.” 
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É uma cidade relativamente antiga, onde os nossos avós desembarcavam no comboio, subiam 

as encostas do Douro e trabalhavam arduamente nas vinhas e na produção do vinho generoso, 

com o qual se produz o famoso “Vinho do Porto”. Hoje, uma cidade considerada moderna, 

continua a apostar na viticultura, sempre de olhos postos nos outros setores de atividade 

especialmente ligados à indústria transformadora de vinho. De olhos nas suas potencialidades 

paisagísticas, imerge numa dinâmica empresarial arrojada e aposta fugazmente no turismo, 

fluvial e ferroviário.  

Este município está integrado num conjunto de municípios que fazem parte do Património Mundial, 

galardão atribuído pela UNESCO, em Dezembro de 2001, sob o nome da região Vinhateira do 

Alto Douro. É uma cidade habituada ao reconhecimento internacional, desde o tempo do Marquês 

de Pombal, em 1756, que mandou marcar todas as vinhas do Vale do Douro e assim criou a 

primeira região demarcada e regulada do mundo, na produção dos melhores vinhos de Portugal: 

o “Vinho do Porto”.  

Atualmente, a Régua promove o encontro entre o imaginário e o sonho dos forasteiros que todos 

os dias chegam e simpaticamente são apelidados de “turistas”. 

IV.2 CARATERIZAÇÃO DA ESCOLA 

IV.2.1 (Carvalho, 2008)O Patrono da Escola 

O Dr. João Maria de Araújo Correia nasceu em Canelas do Douro, em 1 de Janeiro de 1899, e 

faleceu no Peso da Régua, em 31 de dezembro de 1985.  

O Dr. João era uma personalidade ilustre da medicina e da vida Literária Portuguesa. Após uma 

interrupção de seis anos nos estudos, por motivos de doença, formou-se em Medicina na 

Universidade do Porto e exerceu a profissão de Médico, nas aldeias do Douro. Como médico, 

estava sempre disponível para os doentes e em paralelo ia construindo uma célebre e notável 

carreira literária como prosador e contista da nossa literatura, muitas vezes recalcada pelas 

vivências na sua atividade profissional.  

Um pouco por todo o País, escreveu e assinou crónicas nos Jornais mais ilustres, como por 

exemplo: “No Mundo de Lisboa”, mais tarde e juntamente com dois amigos fundou a empresa 

“Impressa do Douro”, em 1933. 
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Retratou como ninguém a região do Alto Douro e em pouco mais de 40 anos (1938 e 1980) 

escreveu mais de 40 notáveis títulos, para além de contos, novelas, crónicas, ensaios e discursos. 

Na sua obra, deixa transparecer a admiração e a influência por Camilo Castelo Branco, Júlio Dinis 

e Trindade Coelho.  

“Em 1969 recebeu o Prémio Nacional de Novelística e em 1984 viu o seu conto "Miguel" servir 

de inspiração ao filme "Azul, azul", de Sá Caetano, exibido no Festival de Cinema da Figueira da 

Foz.” (Porto, 2014)  

IV.2.2 O Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia. 

A realização do meu estágio profissional decorreu na Escola Dr. João de Araújo Correia e na 

escola EB 2,3 de Peso da Régua, ambas situadas na cidade do Peso da Régua, também 

conhecida como a capital internacional do vinho e da vinha.  

“A Escola Dr. João de Araújo Correia foi fundada em 1960, como Escola Técnica, pelo Decreto-

Lei 43410/60, de 15 de Dezembro, funcionando em instalações provisórias até Março de 1981, 

altura em que foi dotada de instalações próprias, concebidas para uma população escolar de mil 

e duzentos alunos. 

Depois de longos anos com a designação de Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia, hoje, 

é a escola sede do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia” (AEJAC, 2014), após 

submissão de um processo de reorganização escolar e de agrupamento de escolas.  

No decorrer deste processo a escola foi reedificada passando a ter novos espaços de estudo, 

trabalho, leitura, convívio e lazer. Espaços que promovem a reflexão e incentivam os alunos para 

o estudo. 

Atualmente, é considerada a sede do Agrupamento de Escolas e também a escola com maior 

número de edifícios/pavilhões, salas e alunos. Nesta encontram-se ainda os principais órgãos do 

agrupamento, como: o órgão de Direção e a Secretaria Central. Assim sendo, é o principal centro 

de decisões e onde se encontram os principais órgãos de decisão e de direção do agrupamento 

de escolas. 
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Este Agrupamento é constituído por dois Centros Escolares da Alameda e das Alagoas, dois 

Jardins de Infância do Loureiro e de Galafura, pela escola EB 2,3 do Peso da Régua e pela Escola 

Secundária Dr. João de Araújo Correia (ESJAC).  

 

Figura 4: Agrupamento de escolas João de Araújo Correia 

Fonte: http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/ 

A figura quatro ilustrar a disposição e organização, deste agrupamento de escolas. 

IV.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS TURMAS 

No âmbito da Prática de Ensino Supervisionada (PES), o Professor Cooperante da escola propôs-

me trabalhar com três turmas, duas do terceiro ciclo, oitavo ano de escolaridade e uma do Ensino 

Profissional, do Curso Técnico de Multimédia. Neste sentido, sugeriu que leciona-se apenas a 

uma turma do oitavo ano de escolaridade e à outra do ensino profissional. Assim sendo, deixou-

me escolher a turma com a qual iria lecionar e por em prática a minha tenra habilidade pedagógica. 

Tranquilamente, informou-me que deveria acompanhar as suas aulas, e se assim o entende-se, 

poderia observar, prestar apoio e tirar os apontamentos que entende-se necessários e oportunos 

para a minha formação de estagiário, uma vez que iriamos ambos lecionar os mesmos conteúdos 

e as mesmas matérias.  

Após a escolha e distribuição das turmas, fui apresentado aos alunos e comecei com a 

observação das aulas lecionadas pelo professor titular da turma, que mais tarde foram 

http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com/
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intercaladas com a minha prática pedagógica. Neste âmbito, fui também apresentado aos 

Diretores de Turma, onde me foi feita uma breve caraterização das turmas, para que mais 

rapidamente começasse a familiarizar-me com os problemas, necessidades, defeitos e virtudes 

dos “meus” futuros alunos.  

Estes dados, apesar de muito importantes não têm a capacidade de me “teletransportarem” para 

dentro da cabeça de cada aluno e dar-me a conhecer as suas intenções, reações e pensamentos. 

Servem, no entanto, para desvendar um pouco dos seus perfis e saber como terei de contornar 

para mais rapidamente conseguir alcançar os objetivos estipulados pelas metas nacionais, pelo 

plano educativo da escola, pelo professor cooperante e por mim. 

De seguida, farei uma descrição das turmas com as quais trabalhei, são elas a turma G e Z. 

Ambas tiveram aulas na Escola Secundária João de Araújo Correia. A turma G pertence ao 3º 

ciclo de ensino básico, 8º ano de escolaridade e a turma Z ao Ensino Profissional de Multimédia, 

equivalente ao 10º ano de escolaridade.  
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IV.4 CARACTERIZAÇÃO DA TURMA Z 

A turma Z é composta por 25 alunos, dos quais 9 são raparigas e 16 são rapazes. Relativamente 

às idades, estas estão compreendidas entre os 14 e os 17 anos de idade. 

 

Gráfico 2: Mostra a idade dos alunos me função do género – Turma G 
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A grande maioria destes alunos reside na freguesia da Régua e os restantes nas freguesias de 

Moura Morta, Loureiro, Santa Marta de Penaguião, Poiares e Cambres.  

 

Gráfico 3: Residência dos alunos por freguesia – Turma Z 

Como se constata pela leitura do gráfico nº 3, a maioria dos alunos reside na Régua, o que 

justifica as seguintes percentagens, a saber: 52% dos alunos segue a pé para a escola; 36% 

deslocam-se de carro e 12% usam o autocarro para chegar à escola. Cinco alunos demorarem 

mais de 45 minutos a fazer o trajeto de casa para a escola e vice-versa. Nestes casos, devem ou 

deveriam ser definidas estratégias para minimizar os efeitos do cansaço e desmotivação pela 

agitação de levantar cedo e deitar tarde. Sei que muitos pensarão que mesmo nestes casos os 

alunos ainda têm muito tempo para realizar as tarefas e os trabalhos de casa, fazer as refeições 

e dormir umas “horitas”, para no dia seguinte estarem outra vez nas aulas e estarem disponíveis. 

Dai que o professor tenha de selecionar estratégias que captem a atenção dos alunos e os 

impliquem no processo de ensino e de aprendizagem. Com estas palavras não quero chocar e 

nem ensinar nada a ninguém, apenas relembrar que estes alunos, quando chegam a casa, ainda 

têm de realizar os trabalhos de casa e estudar, fazer as refeições e finalmente descansar, para 

estarem aptos para o novo dia que virá repleto de aulas.  
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Aproveitamento e retenções na turma 

Ao nível do aproveitamento, mais especificamente no que concerne ao número de retenções, 

verifica-se que apenas um aluno ficou retido no sétimo ano de escolaridade. 

Agregado familiar 

Após breve observação do gráfico n.º 4, pode constar-se que 72% dos alunos desta turma têm 

um agregado familiar composto por 4 ou 5 pessoas, ou seja, 56% destas famílias são constituídas 

por 4 pessoas e 16% por 5 pessoas. Existem ainda dois grupos que veem com a família formada 

por 2 e 3 elementos, sendo a percentagem de alunos respetiva para cada grupo é de 8% e 20%. 

 

Gráfico 4: Número de elementos que compõem o agregado familiar. 
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Habilitação literária / profissão dos pais 

Ao nível das habilitações literárias e estatuto profissional dos pais, tal como podemos verificar no 

Gráfico 5, com uma amostra de 21 (vinte e um) alunos, constatamos que são quinze os pais que 

apenas possuem o primeiro ou segundo ciclo de escolaridade e ao nível profissional, exercem 

profissões que não carecem de mão-de-obra especializada. Temos dois pais com o terceiro ciclo 

de ensino concluído e um com o ensino secundário. 

 

Gráfico 5: Relação entre as habilitações e profissão dos Pais 

Ainda neste item, agora sobre às habilitações e as profissões das mães, e segundo o Gráfico 7, 

posso afirmar que embora o nível de formação não esteja sequer perto do ideal, existe uma ligeira 

evolução ao nível do terceiro ciclo e secundário de ensino, ou seja, apesar de continuarmos a 

não ter nenhuma mãe com um nível de formação superior, constatamos que pelo menos oito 

delas possuem o 9º ano de escolaridade e três o 12º ano ou equivalente. Mesmo assim, ainda se 

contam oito mães que apenas concluíram o 1º ciclo de ensino básico e cinco o ensino preparatório 

ou segundo ciclo.  
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Ao nível das profissões, devo salientar o facto de termos duas das mães em situação difícil de 

desemprego e oito mães exercem a atividade de donas de casa e serviços domésticos. 

 

Gráfico 6: Relação entre as habilitações e a profissão das Mães 
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Disciplinas preferidas/ disciplinas com mais dificuldades 

De acordo com o gráfico nº 7 constata-se que nenhum aluno fez alusão ou declarou ter uma 

disciplina preferida. Das disciplinas com mais dificuldades reveladas por estes, constam em 

primeiro lugar, a Matemática com 52%, o Português com 19%, a Físico-Química com 14% e por 

último o Inglês com 10%. Como estratégia de remediação, alguns destes alunos revelaram 

frequentar as disciplinas de apoio educativo propostas pela diretora de turma a qual se verificaram 

as frequências seguintes, a saber: a Matemática e a Português foram 14% dos alunos com 

dificuldades; a Físico-Química, 5% e a Inglês, nenhum aluno frequentou as explicações ou o 

apoio. 

 

Gráfico 7: Manifestação de preferências e dificuldades relativamente às disciplinas 
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Dificuldades reveladas pelos alunos 

Quando questionados sobre as reais dificuldades sentidas enquanto tentam aprender na sala de 

aula e como se verifica pela leitura do gráfico nº 8 a maioria dos alunos revelaram ter dificuldades 

em manter a atenção e concentração na sala de aula, ser disciplinados e ter falta de hábitos de 

estudo. Apenas 5% dos alunos revelaram ter falta de compreensão e serem esquecidos.  

 

Gráfico 8: Dificuldades reveladas pelos alunos 

Outras características e considerações importantes sobre a turma 

Este grupo de alunos não apresenta situações que mereçam especial atenção do conselho de 
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um ou outro caso que ainda aqui não foi apresentado sobre este grupo. 

Os alunos do ponto de vista clínico e segundo os seus processos individuais, são alunos que não 
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Na sua grande maioria, quase a totalidade dos alunos revelam dormir pelo menos oito horas 

durante a noite e apenas dois alunos revelam dormir apenas seis horas.  

No que se refere ao almoço e à alimentação, sabemos que 52% dos alunos almoça na cantina 

da escola e os restantes, deslocam-se a casa para almoçar.  

Para ocupação dos tempos livres os alunos revelaram que gostam de praticar desportos como o 

futebol, voleibol, atletismo, Ténis e Badminton. No que se refere à televisão gostam de ver séries 

policiais, desportivas, musicais do género MTV e visualizar filmes. Ao nível dos hábitos de leitura, 

após serem questionados, apenas 28% dos alunos responderam e elegeram o romance como o 

preferido, seguidos dos livros de aventura e de policiais.  

No questionário para preenchimento do registo biográfico do aluno, estes foram questionados 

sobre a forma como usam o computador, se têm acesso à Internet e como a utilizam. Em resposta 

a estas preguntas, na sua totalidade reponderam: - “sim, têm acesso à Internet e ao computador” 

e utilizam este serviço para realizar pesquisas sobre a atualidade/novidades de interesse pessoal, 

para jogar, para ouvir música e na maior parte do tempo para estarem conectados virtualmente 

nas Redes Sociais. 
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V  DESCRIÇÃO E REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADO 
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V.1 FASE DE OBSERVAÇÃO 

A fase de Observação é uma das mais importantes no contexto formativo e académico. Nesta 

fase, estrutura-se uma ação que pretende alcançar os objetivos propostos no sistema de ensino. 

Na formação de professores, a Observação é uma forma de introduzir e aproximar os aspirantes 

à profissão da realidade para a qual estão a concluir formação. As dificuldades sentidas e as 

situações vividas por cada um e pelos seus pares pedagógicos em estágio, no dia-a-dia, e 

enquanto grupo de trabalho, permitem compreender a aplicabilidade de determinadas teorias, 

estratégias e métodos, anteriormente abordadas na componente teórica e prática de formação. 

Nesta fase, consegue-se justificar, compreender e fundamentar a aplicabilidade de tudo o que se 

aprendeu ao longo do percurso académico e aplicá-lo em contextos internos ou externos à sala 

de aula. 

A Observação sobre as práticas do seu tutor e dos seus colegas complementam-se e permitem 

ao jovem aprendiz interpretar e implementar melhorias nas ações futuras, através da estratégia 

e das metodologias seguidas e aperfeiçoadas para potenciar o sucesso no ensino e na sua 

carreira profissional. 

No final de cada observação através desta técnica tradicional, o feedback assume um carácter 

construtivo e formativo. O grupo de Observadores deve estar ciente do que tem a observar e de 

como fazê-lo. As críticas devem ser diretas e objetivas para que o futuro professor possa com 

essa informação consciencializar-se sobre as suas práticas e assumir uma postura de 

aperfeiçoamento e construtivismo, com vista ao seu desenvolvimento profissional docente.  

O instrumento da Observação segundo (Serafini & Pacheco, 1990, p. 2) pode também ser 

encarado como um propósito de avaliação. No artigo escrito para a Revista Portuguesa de 

Educação, os autores apresentam a perspetiva de que todo este processo irá regular no futuro 

todos os processos de tomada de decisões por parte do professor. Neste contexto falam da 

observação como sendo uma estratégia de formação de professores obedecendo aos seguintes 

parâmetros: 

 Aprender a observar para aprender a ensinar 

 Aprender a observar para aprender a investigar 

 Aprender a observar para aprender a ser um professor reflexivo. 
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Neste sentido, a Observação tem de ser encarada como um elemento que irá regular a formação 

do futuro professor. Exercerá influência nas suas decisões, regulará as suas tomadas de decisão, 

direta ou indiretamente, da observação que realiza, da leitura que faz de determinada situação e 

do modo como a interpreta. A observação estará presente na planificação, na preparação, na 

lecionação e na reflexão sobre a forma como decorreu a aula e levanta alternativas possíveis 

para as próximas aulas.  

Relativamente ao meu estágio profissional e concretamente nesta fase da Observação, 

inicialmente senti-me desconfortável porque não conhecer o meu professor orientador de estágio 

e os alunos. Confesso, que tudo não passou de um pequeno desconforto inicial que apenas 

passou com as respetivas apresentações e com o “arregaçar das mangas” para começar a 

desenvolver o melhor possível a minha prática letiva. Toda a comunidade educativa me recebeu 

bem, foram sempre prestáveis e colaboraram em tudo o que lhes foi possível para que eu me 

sentisse confortável e pudesse desenvolver um trabalho de qualidade. 

Nesta fase, aprendi muito para além das espectativas iniciais! Além das aprendizagens 

académicas de carácter teórico e prático, pude aprender através da observação e implementação 

prática de conteúdos e conceitos anteriormente aprendidos. Tive a oportunidade de aprender 

com alguém que naturalmente consegue partilhar e transmitir as suas ideias e saberes de forma 

célere, alguém que sabe contornar e resolver as situações e problemas com a subtileza da 

experiência. 

A fase da observação foi crucial para o sucesso do meu desempenho nas responsabilizações de 

estágio que se seguiram. Destaco como aspetos mais relevantes: o conhecimento da relação 

pedagógica professor/ aluno caraterizada por um estilo mais democrático, criando um ambiente 

empático e interativo, propicio à aprendizagem dos alunos; a sensibilidade para respeitar os 

diferentes ritmos de aprendizagem, tendo sempre uma resposta ajustada e adequada a cada 

aluno; o permanente feedback e reforço dado aos alunos criando condições para que estes se 

envolvam e avançassem na aprendizagem e adequação de diferentes estratégias no sentido de 

estimular a participação, a partilha e o trabalho colaborativo entre os alunos. 

Esta fase veio proporcionar-me uma experiência fantástica que me permitiu aprender e preparar-

me para a fase seguinte do meu estágio, que apresento de seguida. 
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V.2 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

V.2.1 Prática de Ensino Supervisionada 

A prática pedagógica de ensino supervisionado que vou descrever ao longo deste capítulo, 

aborda um das aulas por mim lecionadas ao Curso de Técnico de Multimédia, na disciplina de 

Sistemas de Informação. Optei por escolher esta aula, visto ter sido uma das aulas que para além 

da supervisão do professor cooperante também contou com a presença do professor orientador 

de estágio. 

Começo por apresentar a sala de aula, que contava com doze computadores disponíveis tal como 

se pode ver nas figuras abaixo.  

 

Figura 5: Sala de aula – ângulo de visão da porta. 
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Figura 6: Sala de aula - ângulo oposto à secretaria do professor 

Os computadores estavam dispostos da forma quê se vê na figura 7 para que o professor 

pudesse controlar de forma eficiente a atividade dos alunos e também para permitir ao professor 

deslocar-se com facilidade de computador em computador e assim prestar todo o apoio 

necessário e o mais individualizado possível. 

Relativamente à turma Z, os alunos estavam divididos em dois turnos, um primeiro com doze e o 

segundo com treze alunos, sendo que nesta aula apenas contávamos com o grupo de doze 

alunos em sala, o que permitiu a distribuição de um aluno por computador e torna a aula muito 

mais rentável e produtiva.  

V.3 REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA  

V.3.1 Aula nº 74 e 75: Sistemas de Informação – Sistemas e Gestão de Bases de Dados 

A aula sobre a qual vou fazer uma breve reflexão e tal como já havia mencionado nas linhas 

anteriores, corresponde à aula nº 74 e 75, da turma do 2º Ano, do Curso de Técnico de Multimédia, 

disciplina de Sistemas de Informação e do módulo de Sistemas e Gestão de Bases de Dados. 

De seguida, apresentam-se as planificações correspondentes a essa aula.  
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Figura 7: Planificação da aula nº 73 e 74 – Sistemas de Informação: SGBD 
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Todos os recursos e documentos referidos na planificação encontram-se em anexo: 

 Anexo 1 - 28.01.14 Planificação da aula.pdf 

 Anexo 2 - Macros.pptx 

 Anexo 3 - Ficha de atividades - 1 – Macros.pdf 

 Anexo 4 – Base de Dados – Notas_alunos.accdb 

 Anexo 5- FA_Solução Ex1_ Form_Notas.pdf 

 Anexo 6 - FA_Solução Ex2_ macro condição.pdf 

 Anexo 7- FA_Solução Ex3_formulario menus.pdf 

V.3.2 Reflexão sobre a aula lecionada 

De seguida, passo a descrever e a refletir sobre a aula por mim lecionada, no dia vinte e oito de 

março de dois mil e catorze, na Escola Secundária Dr.º João Araújo Correia, na sala de 

informática, com início previsto para as dez horas e cinquenta minutos e com fim previsto para 

as doze horas e vinte minutos. 

Cinco minutos antes da hora marcada, entrei na sala de aula e liguei o computador que se 

encontra na secretária do professor, verifiquei se as configurações e ligações do computador ao 

quadro interativo estavam funcionais, porque iria utilizá-los para dar início à aula, tal como havia 

previsto e planificado. Aproveitei ainda, para iniciar sessão na plataforma “EdModo”(plataforma 

LMS), verifiquei se estava tudo pronto para a dinamização da aula e das atividades previstas, e 

descarreguei os ficheiros necessários para a dinamização e apresentação na aula. 

Entretanto, chegaram os professores cooperante e o supervisor da UTAD. Neste dia a minha aula 

seria avaliada também pelo supervisor. Antes de os alunos entrarem, procedi à entrega da 

documentação aos professores, onde constava a planificação da aula, a folha de sumários e 

todos os outros documentos necessários para a dinamização da aula.  

A campainha toca. Os alunos começam a entrar na sala, cumprimentam os professores e de 

dirigem-se aos seus lugares. Cada mesa tem um computador disponível para a realização das 

atividades propostas nas aulas.  

Ainda que meios estranhos à presença do professor supervisor, aguardaram, de forma paciente, 

pela chamada e pela apresentação do sumário relativo à aula, exposto no quadro interativo. 

file:///C:/Users/carlos/OneDrive/2012-2013-2014/Mestrado%20Ens.Informática/13-14/Estágio/Tese%20%5bAna%20Maria%20Bastos%5d/28.01%20aula%20SI%20-%20estágio%20-Esc.%20João%20Araújo%20Correia/Notas_Alunos.accdb
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Rapidamente, expus um mapa mental (em forma de esquema) com o qual me proponho refletir 

com os alunos, sobre o conteúdo abordado na última aula, na qual havíamos estudado a criação 

e edição de formulários no programa Microsoft Access 2010 e realizamos alguns exercícios para 

consolidação das aprendizagens. Dando seguimento ao esquema apresentado, dinamizei com 

os alunos um breve diálogo e coloquei algumas questões que me permitiram constatar até que 

ponto os alunos assimilaram ou não o que lhes foi ensinado nessa aula. 

De seguida, começo por introduzir um tema novo, sobre “Macros”. Para isso, procuro envolver os 

alunos e motivá-los, explicando-lhes o que é uma macro, as principais funções e vantagens 

sempre que implementadas num SGBD e numa Base de Dados. Ao mesmo tempo, promovo um 

diálogo aberto sobre a temática, lanço algumas questões e começo por ir introduzindo novos 

tópicos da matéria, como por exemplo, apresentar-lhes as ferramentas e botões disponíveis na 

interface do SGBD para a criação e edição de uma macro.  

Antes de pedir aos alunos para fazerem a transferência dos ficheiros da plataforma LMS 

(EdModo) com os exercícios e as fichas para resolução orientada (em vídeo), realizamos em 

conjunto um exercício para introdução e demonstração. Após explicar o propósito de cada ficheiro 

transferido, sugeri-lhes que realizassem os exercícios propostos da forma mais autónoma 

possível, alertando-os que estava disponível para todos os esclarecimentos, além de poderem 

consultar as fichas de apoio, como último recurso. De forma geral, quase todos eles respeitaram 

esse princípio e privilegiaram a exploração das ferramentas e o apoio do professor. 

A realização destas fichas de apoio em formato de “vídeo”, fazem parte de uma estratégia da 

minha autoria para eliminar alguma dúvida que ainda possa existir mesmo após a explicação do 

professor e assim garantir que todos os alunos conseguem concluir com sucesso os exercícios. 

Acima de tudo, considero que este método de trabalho auxilia em muito a tarefa do docente e 

respeita o ritmo e as capacidades de aprendizagem de cada aluno. 

Entretanto com o aproximar do final da aula, aproveito para fazer uma observação cuidada das 

realizações dos alunos e informo-os de que devem começar a submeter os exercícios realizados 

na plataforma “EdModo” para posterior correção. 

Finalmente, após todos os trabalhos estarem revistos e devidamente confirmada a sua submissão, 

peço aos alunos que desliguem os computadores e se preparem para abandonar a sala assim 

que se oiça o toque de saída. 
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Em jeito de conclusão, e depois de refletir sobre o meu desempenho e o dos alunos, considero 

que esta foi uma aula excelente, os alunos aprenderam de facto, estiveram envolvidos nas tarefas 

propostas, foram autónomos e foi possível respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um deles. 

Sem dúvida que a planificação atempada e devidamente fundamentada, com a proposta de 

estratégias diversificadas e centradas nos alunos, de que destaco o recurso aos vídeos de apoio 

(tutoriais) que organizei, facilitaram o sucesso desta aula. 
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CONCLUSÃO 

Este relatório de mestrado assumiu como tema central “A Tecnologia na Escola: O e-Learning e 

as Plataforma para a Gestão de Conteúdos e Aprendizagens (LMS e LCMS).  

Após a definição do tema central, passa a existir a necessidade de encontrar alguns subtemas 

de interesse geral que melhor permitissem dividir e explanar todos os conceitos subordinados à 

grande temática deste trabalho. Comecei, assim, por fazer uma pequena abordagem à integração 

das tecnologias nas escolas, salientando as principais motivações e constrangimentos sentidos 

por todos os intervenientes e agentes educativos, com especial ênfase no papel do professor e 

do aluno. Ainda neste ponto, detemo-nos nas tecnologias e na motivação que estas ferramentas 

provocam nos alunos envolvendo-os mais na aprendizagem. Esta fundamentação é importante 

pois permite-nos enfrentar de forma sustentada o enorme desafio que constitui um processo de 

integração da tecnologia na escola com sucesso.  

Abordamos o tema do Ensino à Distância, que foi a base e da mais recente versão deste tipo de 

ensino à distância, que dá pelo nome de “ensino eletrónico”. Atualmente, conhecido por e-

Learning. Definimos e apresentamos algumas definições com especial atenção para a definição 

do próprio conceito e das suas diferentes modalidades, estabelecendo comparações entre as 

duas mais utilizadas, e-Learning e b-Learning, a fim de aferir algumas considerações sobre as 

vantagens e desvantagens destes sistemas de ensino e de aprendizagem 

Para finalizara contextualização teórica, foram apresentadas e analisadas algumas 

considerações sobre as plataformas de gestão de aprendizagens e conteúdos (LMS, LCMS, CMS 

e Backoffice), que têm um papel fundamental e dinamizador em todo o processo de ensino à 

distância, por ser através destas plataformas que se cria, desenvolve e partilha tudo o que se faz 

no âmbito do e-Learning. São estas as plataformas que dão suporte à criação e gestão dos 

conteúdos para posteriormente serem disponibilizados e trabalhados com os alunos.  

No que diz respeito à prática de ensino supervisionada, começo por apresentar a caraterização 

do contexto onde desenvolvi a minha prática docente, descrevendo o meio, a escola e a turma 

de alunos. Esta caracterização foi importante pois permitiu adequar a minha planificação, e 

consequentemente, as minhas aulas às necessidades dos alunos, de acordo com as suas 

potencialidades, conhecimentos, atitudes e dificuldades.   



 

Nos relatos reflexivos acerca da minha prática de ensino supervisionada, procuro fazer a 

articulação com a fundamentação teórica explanada ao longo deste relatório.  

Foi muito prestigiante para mim, sentir que os alunos gostaram da forma como trabalhei os 

conteúdos, alcançando as metas pedagógicas impostas. E isto teve a ver com a forma como 

dinamizei as aulas e os meios presentes nas salas de aula e com o recurso ao e-learning e ao b-

learning, utilizando como base de apoio a plataforma de LMS “EdModo”, as redes sociais e os 

fóruns. Estas ferramentas permitiram aos alunos aprenderem de forma criativa, através de um 

trabalho coletivo e colaborativo, recorrendo ao debate e à expressão crítica dos temas propostos, 

com ou sem recurso aos meios audiovisuais e de multimédia (de que são exemplo, os tutoriais 

em vídeo).  

Com o decorrer do estágio, apercebi-me que a tecnologia pode “transportar o cibernauta” para 

outras dimensões, onde os alunos se “teletransportam” rapidamente entre vários espaços e 

ambientes virtuais. Esta realidade fornece-lhes a capacidade instantânea para assimilar e 

partilhar saberes, através da multiplicidade de espaços consultados e ocupados de forma virtual 

ao que se dá o nome de “Multitasking”. Lévy (2004, pp. 19-22) designou este conceito como 

“Inteligência coletiva”, ou seja, é um conceito que descreve o tipo de inteligência compartilhada e 

que surge com a colaboração de muitos indivíduos, porque o conhecimento não está num 

indivíduo apenas, mas distribuído por todos os indivíduos, cada um disperso pelo seu meio 

ambiente (Lévy, 2004, pp. 19-22). 

A inteligência coletiva é hoje valorizada pelas escolas e pelos professores que utilizam os LMS, 

no apoio ao ensino presencial ou à distância. Consome algum tempo, mas dá ao professor e ao 

aluno um espaço privado onde estes podem colaborar, partilhar aprendizagens e ensinamentos, 

planificar e calendarizar as atividades, trabalhos realizados, resultados obtidos, participações nos 

fóruns, leituras de comentários e avisos, entre outros. Ao longo da sua prática pedagógica o 

professor deve combinar e delimitar os tempos de ação para dosear a colaboração e os debates, 

de modo a evitar sobrecargas na realização dos trabalhos e no apoio às dúvidas. Se não for deste 

modo, corre-se o risco de termos o professor ao serviço da tecnologia, quando se pretende 

expressamente o contrário, ou seja, que a tecnologia esteja ao serviço do docente. 



 

Uma limitação por mim encontrada na realização deste estágio profissional, e a única, foi a 

burocracia, que trava a capacidade de produção e a criatividade na realização das matérias e 

das atividades.  

Quanto a propostas futuras, a minha investigação passará com certeza por continuar a 

desenvolver e a aprofundar este tema do e-Learning, mas agora, na vertente m-learning, com 

integração das redes sociais. Para isso, gostaria de integrar os tablets e smartphones na dinâmica 

da sala de aula, proporcionando aos alunos a utilização destes meios para mediação da sua 

aprendizagem. Em termos de trabalho docente gostaria ainda de organizar e lecionar cursos de 

formação à distância. 

Para concluir, afirmo que o estágio profissional foi para mim o ponto alto do mestrado e da minha 

formação. Considero-o o “ex-líbris” da minha aprendizagem. Permitiu-me desenvolver 

profissionalmente proporcionando participação, colaboração e partilha não só entre o professor 

e os alunos mas também com o professor cooperante, colegas e supervisores. No estágio fui um 

privilegiado, pude ensinar os meus alunos, mas também pude aprender imenso com eles. É esta 

enorme aprendizagem, a partilha, a colaboração e a empatia que nos liga aos alunos que me 

atrai e que me faz acreditar que a opção pelo ensino e por ser Professor foi uma decisão acertada. 
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ANEXO 1: PLANO DE AULA  



 
 



 
 



 

ANEXO 2: MACROS [MANUAL TEÓRICO] 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

ANEXO 3: FICHA DE ATIVIDADE Nº 1 – MACROS 

 



 

  



 

ANEXO 4: FA_SOLUÇÃO EX1_FORM_NOTAS 

O ficheiro “FA_Solução EX1_Form_Notas.pdf” está disponível para consulta no CD que segue 

anexo a este documento, devido à sua dimensão. 

Caso esteja a consultar através desta versão digital, clicar aqui para visualizar o ficheiro.  
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ANEXO 5: FA_SOLUÇÃO EX2_MACRO CONDIÇÃO 

O ficheiro “FA_Solução EX1_Form_Notas.pdf” está disponível para consulta no CD que segue 

anexo a este documento, devido à sua dimensão. 

Caso esteja a consultar através desta versão digital, clicar aqui para visualizar o ficheiro.  
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ANEXO 6: FA_SOLUÇÃO EX3_FORMULÁRIO MENUS 

O ficheiro “FA_Solução Ex3_formulário menus.pdf” está disponível para consulta no CD que 

segue anexo a este documento, devido à sua dimensão. 

Caso esteja a consultar através desta versão digital, clicar aqui para visualizar o ficheiro.  
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