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Resumo 

Este relatório descreve a prática de ensino supervisionada realizada em cursos de educação 

e formação de adultos de nível básico, no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação 

e Comunicação, na Escola Básica 2,3 Diogo Cão, sede do Agrupamento de Escolas Diogo 

Cão, em Vila Real. No seguimento desta prática de ensino ocorreram situações e momentos 

que apelaram à necessidade de adaptar e/ou adotar alternativas pedagógicas, no sentido de 

um maior e melhor acompanhamento da aprendizagem dos alunos, não limitando o processo 

de ensino e de aprendizagem às dimensões de tempo e espaço de sala de aula. 

Partindo deste pressuposto e como forma de resolução, surgiu a ideia de recorrer a 

tecnologias de apoio ao ensino e à aprendizagem como são os Learning Management 

Systems (LMS). Os LMS possibilitam uma especificação e diversificação de métodos de 

aprendizagem como a interação, partilha e a comunicação dentro e fora da sala de aula. 

Assim, propõe-se neste documento a integração da plataforma LMS Edmodo, no contexto 

da educação e formação de adultos, de forma a verificar-se a eficácia desta plataforma no 

processo de ensino e de aprendizagem no ensino presencial. O Edmodo, sendo um híbrido 

de plataforma de aprendizagem e de rede social, é definido como um LMS social educativo. 

A proposta vem no sentido de apresentar as plataformas LMS, nomeadamente o Edmodo, 

como alternativa educativa de forma a colmatar ou mesmo eliminar situações limitadoras do 

ensino e da aprendizagem inerentes ao ensino presencial. É de salientar que a rede social de 

aprendizagem Edmodo facilita uma ambientação e interação nomeadamente aos alunos já 

utilizadores das redes sociais convencionais como o Facebook e o Twitter. Esta plataforma 

permite o apoio ao ensino presencial e possibilita o ensino à distância (b-learning), e 

encontra-se disponível na versão Web, e inclusive em apps móveis para smartphone e tablet 

(m-learning). Nesta linha, o Edmodo permite um processo de ensino e de aprendizagem 

contínuo e permanente, bem como, um meio de contacto e aproximação entre os elementos 

integrantes deste processo, professor e aluno, com os pais/tutores/orientadores. 

 

 

Palavras-chave: Cursos EFA; TIC; Plataformas LMS; E-Learning; B-Learning; M-

Learning; Plataforma Edmodo. 
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Abstract 

Title: The integration of the Edmodo Platform in the context of ICT teaching: a Proposal of 

Activities for Adult Education and Training 

This report describes an internship developed in adult education and training courses of basic 

level in the discipline of Information and Communication Technologies at Escola 2,3 Diogo 

Cão, headquarter of the Agrupamento de Escolas Diogo Cão in Vila Real. In the following 

of this internship situations and moments have occurred that called for the need to adapt 

and/or adopt educational alternatives towards a larger and better monitoring of student 

learning, not limiting the process of teaching and learning to the time and space dimensions 

of the classroom. 

Under this assumption and as a way of resolution, it emerged the idea of using technology 

to support teaching and learning as is the case of the Learning Management Systems (LMS). 

The LMS enables a specification and diversification of learning methods such as interaction, 

sharing and communication within and outside the classroom. Thus, it is proposed in this 

document the integration of Edmodo platform in the context of adult education and training, 

in order to verify the effectiveness of this platform in the process of teaching and learning in 

the classroom. The Edmodo, being an hybrid of a learning platform and a social network, is 

defined as an educational social LMS. 

The proposal has the meaning to bring forward the LMS platforms, namely Edmodo, as an 

educational alternative in order to fill or even eliminate limiting situations of teaching and 

learning inherent to the teaching in the classroom. It should be noted that the Edmodo 

educational social network facilitates interaction and ambiance mainly in students already 

users of conventional social networks like Facebook and Twitter. This platform enables 

support for the teaching in the classroom and distance learning (b-learning), and is available 

in the Web version, and even in mobile apps for smartphone and tablet (m-learning). In this 

line, the Edmodo allows a continuous and lifelong process of education and learning, as well 

as a means of contact and closeness between integral elements of this process, teacher and 

student, and the parents/guardians/mentors. 

 

Keywords: Adult Education and Training; ICT; LMS platforms; E-Learning; B-Learning; 

M-Learning; Edmodo platform. 
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Introdução 

Este relatório de estágio surge no âmbito do Mestrado em Ensino de Informática, o qual 

habilita profissionalmente para a docência no domínio de Informática, de acordo com o 

disposto na Portaria n.º 1189/2010, de 17 de novembro. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo registar a prática de ensino supervisionada 

que se desenrolou no âmbito da educação e formação de adultos na disciplina de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), decorrida na Escola Básica 2,3 Diogo Cão, sede do 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão (AEDC), em Vila Real, apresentando uma proposta da 

integração da plataforma de aprendizagem Edmodo, no qual foram inseridas as atividades 

realizadas na prática pedagógica. 

A prática de ensino decorreu em cursos de educação e formação de adultos de nível básico 

e de nível 2 de formação com o percurso formativo B3 na disciplina de TIC, na Escola Básica 

2,3 Diogo Cão em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) de 

Vila Real. O curso onde se desenrolou a prática de ensino designa-se de Curso EFA B3 – 

Operador/a de Jardinagem, constituído por formação de base e formação tecnológica de 

operador/a de jardinagem. A disciplina de TIC, pertencente à formação de base, é constituída 

por quatro unidades de formação de curta duração de 50 horas cada. As aulas descritas e 

refletidas neste relatório correspondem à terceira unidade de formação de curta duração da 

disciplina de TIC: TIC B3C – Utilizar um programa de processamento de texto e de 

apresentação de informação. 

Este estágio em educação e formação de adultos decorreu conforme inicialmente 

planificado, ao nível pedagógico, ao nível dos objetivos a atingir e dos conteúdos propostos. 

No decorrer da prática pedagógica denotou-se que o tempo destinado a cada aula era escasso, 

principalmente no apoio das aprendizagens dos alunos. Concluir os conteúdos programáticos 

e atingir os objetivos de cada aula requeria um esforço extra no controlo do tempo por parte 

do professor e alunos. Estes fatores aliados à não existência do serviço de Internet, aos 

computadores disponíveis serem em número reduzido, obsoletos e com problemas de 

desempenho a nível de hardware e de software, e ainda, a sala de aula apresentar um espaço 

reduzido, limitou o desenvolvimento da prática pedagógica. 
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Todo o trabalho pedagógico teve por base uma diversificação de estratégias e adaptação de 

metodologias pedagógicas diferenciadas na promoção do processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Atualmente, a sociedade do conhecimento alterou os conceitos de escola, aluno e professor. 

Como cita Bastos, 

A Escola impõe-se cada vez mais como núcleo policêntrico aberto ao 

‘mundo da vida’, estruturalmente construída como espaço sem muros, 

permeável ao universo informativo que cinge, numa estreita malha a 

‘aldeia global’. O aluno irrompe como agente, ator principal da sua própria 

formação consciente de que será ao longo da vida, numa aprendizagem 

continuada e permanente, que poderá responder às necessidades que a 

sociedade do conhecimento lhe impõe. O professor deixou de reclamar 

para si o privilégio e monopólio na transmissão do saber, mas encontra-se 

na sua profissionalidade, enquanto mediador nos processos de busca e 

organização da informação, no desenvolvimento do espírito crítico, numa 

relação marcada pela não superioridade ou inferioridade frente ao aluno, 

mas antes pelo estatuto de interlocutor, a par de outros, no intercâmbio, na 

permuta, no encontro e confronto de opiniões em autênticas comunidades 

de argumentação e comunicação (Escola, 2007 apud Bastos, 2011, pp. 71, 

72). 
 

O professor deve potenciar as aprendizagens dos alunos “através da diversificação das 

tarefas a realizar, indo ao encontro das competências específicas de cada aluno” (Menezes, 

2003, p. 272), assim como, e atendendo à vasta panóplia de tecnologias interativas 

multimédia e à informação colossal existente na sociedade da informação atual, deve tornar 

estes meios como parte integrante das suas pedagogias e de forma permanente para que a 

informação esteja “«à distância de um clique»” (Bastos, 2011, p. 71) tornando-se num 

consultor de informação e facilitador das aprendizagens (Kjook, 1997 apud Cabero, 2010, 

pp. 142, 143), e deste modo, combatendo a tendência para o imobilismo das entidades de 

ensino e formação. 

Os cursos de educação e formação de adultos têm como objetivo a qualificação de adultos, 

que querem melhorar os seus níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional. 

Logo, os currículos devem ser flexíveis, criativos e ajustáveis às experiências de vida do 

aluno, ao nível pessoal, social e profissional. 

O professor deve assumir um papel de orientador do aluno na pesquisa, recolha e síntese da 

informação proveniente de diversos meios de informação, permitindo ao aluno ter “uma 

consciência da própria dinâmica de aprendizagem” (Pinto & Santos, 2006, p. 113) e 
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conseguir atingir por si próprio os objetivos, controlando os “seus próprios processos de 

pensamento e de aprendizagem” (Santos & Gomes, 2006, p. 15). 

A área disciplinar de TIC, no âmbito da educação e formação de adultos, tem como foco 

dotar os alunos de competências no âmbito das tecnologias que estão presentes no seu 

quotidiano. 

Desta forma, os entraves do processo de ensino e de aprendizagem ocorridos na prática 

pedagógica, a relação dos novos conceitos de escola, professor e aluno e as diretrizes de 

funcionamento dos cursos de educação e formação de adultos, levou à proposta da 

implementação de uma das tecnologias que faculta o apoio ao ensino e à aprendizagem, 

como as designadas plataformas LMS. Como os ambientes virtuais de aprendizagem 

proporcionam e visam complementar a aprendizagem decorrente das aulas presenciais, 

através do recurso às suas funcionalidades e potencialidades, nomeadamente a comunicação, 

a troca de informação e as atividades interativas, surgiu a proposta de integração da 

plataforma de aprendizagem Edmodo no contexto do ensino de TIC na educação e formação 

de adultos. 

O Edmodo é uma ferramenta de gestão de aprendizagem que proporciona um ambiente 

virtual de aprendizagem com ferramentas digitais de comunicação assíncrona, de gestão dos 

recursos didáticos e de seguimento e avaliação dos alunos, com o objetivo de otimizar o 

processo de ensino e de aprendizagem. Apresenta uma interface funcional similar a uma rede 

social convencional, ajudando o professor a utilizar o potencial dos média social para 

personalizar a sala de aula de acordo com a singularidade de cada aluno. 

Esta proposta tem como objetivo o colmatar ou mesmo eliminar situações como as já 

referidas, pretendendo ser uma alternativa às condições precárias da sala de aula e contribuir 

para o desenvolvimento da disciplina de TIC. Esta plataforma permite a realização de 

atividades diferenciadas fora do tempo e espaço de sala de aula, alargando o tempo destinado 

ao apoio das aprendizagens. Logo, é uma alternativa pedagógica substituindo o recurso 

didático do papel pelo digital e do tradicional ensino presencial por um ensino misto 

presencial interligado com o ensino à distância (b-learning), permitindo a estimulação e 

motivação dos alunos na melhoria das aprendizagens. 

Este relatório encontra-se estruturado em duas partes, enquadramento teórico e parte prática, 

que se subdividem em dois capítulos cada. A primeira parte é referente ao enquadramento e 

fundamentos teóricos em que assenta a prática de ensino supervisionada e a proposta de 
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integração da plataforma Edmodo. A segunda parte destina-se à caracterização, descrição e 

reflexão da prática de ensino supervisionada, bem como, à descrição e implementação das 

aulas da prática pedagógica supervisionada na plataforma Edmodo. 

Na parte I – enquadramento teórico, o Capítulo 1 – TIC na educação inicia por expor a 

evolução do conceito das TIC e as razões que levaram à sua integração no sistema de ensino 

até ao surgimento da própria disciplina de TIC. Posteriormente, apresenta-se o 

enquadramento normativo da disciplina de TIC no sistema de ensino, e ainda, o 

enquadramento normativo dos cursos de educação e formação de adultos. Por último, são 

descritas as características e o funcionamento da disciplina de TIC nos cursos de educação 

e formação de adultos. 

O Capítulo 2 – Plataformas LMS no processo de ensino-aprendizagem começa por abordar 

o modo como as plataformas LMS contribuem para o processo de ensino e de aprendizagem, 

define-se o conceito de plataformas LMS e em que consistem estas ferramentas. Expõe-se 

os conceitos de e-learning, b-learning e m-learning, uma vez que a plataforma Edmodo 

possibilita todas estas modalidades de ensino. Por fim, define-se e caracteriza-se a 

plataforma Edmodo, e analisa-se a sua estrutura, funcionalidades e potencialidades 

pedagógicas. 

Na parte II – parte prática, no Capítulo 3 – Prática de ensino supervisionada, caracteriza-se 

o contexto da prática de ensino supervisionada em termos do meio, escola e turma onde esta 

decorreu, e descrevem-se as reuniões de equipa pedagógica assistidas. Efetua-se uma 

descrição e análise crítica da sala de aula e suas condições de trabalho e expõe-se o horário 

semanal de estágio. Definem-se os conceitos e tipos de planificação e currículo adotados na 

prática pedagógica. Por fim, descrevem-se as quatro aulas e a atividade integradora realizada 

na prática pedagógica. 

O Capítulo 4 – Proposta de integração de uma ferramenta m-learning no âmbito de TIC nos 

Cursos EFA: a plataforma Edmodo inicia com os conceitos de: web e web 2.0 numa 

perspetiva educativa, teorias de aprendizagem, modelo de ambiente e-learning e modelos de 

instrução e planeamento de sistemas informáticos, que serviram como base para a 

implementação do sistema de aprendizagem informático Edmodo, e ainda, as vantagens 

educativas da plataforma Edmodo. Por último, descreve-se o trabalho desenvolvido na 

criação da plataforma Edmodo e a implementação nesta das aulas da prática de ensino e 

ainda as considerações finais relativas a esta proposta e implementação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I – Enquadramento Teórico 
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1. TIC na educação 

Segundo Muñoz-Repiso, as TIC correspondem 

ao conjunto de tecnologias que permitem a aquisição, armazenamento, 

tratamento, transmissão, registo e apresentação de informações, em forma 

de voz, imagens e dados contidos em sinais de natureza acústica, ótica ou 

eletromagnética. As TIC incluem a eletrónica como tecnologia base que 

suporta o desenvolvimento das telecomunicações, a informática e o 

audiovisual (Muñoz-Repiso, 2003 apud Bastos, 2011, pp. 55, 56). 
 

As TIC são hoje reconhecidas como tendo uma importância decisiva na sociedade e na vida 

de todos os cidadãos. As pessoas crescem em ambientes onde a tecnologia está presente, 

onde os cenários que regem a socialização são ocupados muitas vezes pelo uso de um 

computador. 

Daí, as TIC têm vindo a representar uma importante mudança social e cultural, contribuindo 

para construir um novo tipo de sociedade – a sociedade da informação e do conhecimento. 

De facto, já não é possível conceber a nossa sociedade atual sem o uso das TIC, elas são 

importantes para a nossa organização porque nos permitem, quer individual quer 

coletivamente “processar e partilhar um conjunto de crenças e valores que facilitam a criação 

de sentidos partilhados que sedimentam a nossa sociedade” (Damásio, 2007, pp. 24, 25). 

Como afirmam Gaspar & Pocinho, os novos meios tecnológicos permitem ainda o transpor 

das barreiras físicas. 

A aprendizagem e a obtenção de conhecimentos passa a estar disponível 

longe do professor e da sala de aula, e já não é um processo fisicamente 

restrito (…) a Internet é, sem dúvida, a maior motivadora de alterações, 

pois é a ela que se deve o elevado número de utilizadores de informática, 

o crescimento da sociedade da informação e as transformações no espaço 

educativo (Gaspar & Pocinho, 2012, p. 151). 
 

As conceções tradicionais de tempo e espaço deixam de fazer sentido uma vez que as TIC 

permitem o acesso imediato, possibilitando a comunicação de informação a baixo custo sem 

limitações geográficas de qualquer espécie. 

Para viver, aprender e trabalhar bem numa sociedade cada vez mais complexa, rica em 

informação e baseada em conhecimento, a UNESCO (2008, p. 1) aponta que “as práticas 

educacionais tradicionais já não oferecem aos futuros professores todas as habilidades 

necessárias para capacitar os alunos a sobreviverem no atual mercado de trabalho”. 
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Pérez & Suñé (2011), através do mapa conceptual apresentado na Figura 1, expõem as 

aplicações que as TIC têm na educação. 

 
Figura 1 - Mapa conceptual das principais aplicações das TIC na Educação1 

(adaptado de Pérez & Suñé, 2011, p. 25) 
 

Resnick (2003) afirma que as escolas devem preparar os alunos com novas aptidões e ideias 

que são necessárias para viver e trabalhar numa sociedade digital, e que neste sentido os 

currículos devem ser atualizados para a era digital. 

Através do processo de ação e de pesquisa, os alunos desenvolvem um conjunto de aptidões 

de saber-fazer que serão proveitosas no seu quotidiano escolar e profissional, “criando um 

novo conceito do ensino, baseado na partilha e na pesquisa. As novas tecnologias e a 

informática são elementos determinantes na criação de novos modelos pedagógicos” 

(Gaspar & Pocinho, 2012, p. 147). 

As TIC oferecem diversas vantagens no processo ensino-aprendizagem, como refere Delors 

(2005), elas permitem aos docentes organizar mais facilmente as aprendizagens das turmas 

de nível heterogéneo e diversificar as estratégias utilizadas. Para Villate (2005), elas 

proporcionam aos alunos efeitos motivacionais, surgindo assim um envolvimento de ambas 

as partes. 

As tecnologias, e fundamentalmente as tecnologias de informação, têm por tudo isto um 

papel fulcral no processo educativo, uma vez que introduzidas no currículo dos alunos 

permitem novas realidades outrora desconhecidas, contribuindo decisivamente para o 

sucesso dos mesmos, e mesmo no contributo de forma indelével para o seu desenvolvimento, 

ajudando a suprimir limitações. 

                                                 
1 Disponível em: https://d9obia.s.cld.pt 

https://d9obia.s.cld.pt/
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Constatou-se, inclusive em Portugal, a necessidade de introdução das TIC no sistema 

educativo. 

Entre 1985 e 1994 as TIC foram introduzidas no sistema educativo através do projeto 

“MINERVA”. Este projeto propagou-se a nível nacional nos diferentes níveis de ensino com 

os objetivos do apetrechamento informático das escolas, da formação de docentes, do 

desenvolvimento de software educativo e da promoção da investigação no âmbito da 

utilização das TIC. 

Em 1997 foi lançado o “Programa Internet na Escola” com o objetivo de instalar 

computadores com ligação à Internet nas bibliotecas escolares. 

Em 2004 foi lançado o programa “1000 Salas de TIC” que visou a instalação de uma sala de 

informática por escola com o devido equipamento multimédia. Foi ainda neste ano que pela 

primeira vez foi implementada nos currículos escolares a disciplina de TIC, nomeadamente 

no 9.º e 10.º anos de escolaridade. 

Em 2005 surgiu a Equipa de Missão CRIE (Computadores Redes e Internet na Escola), a 

partir da qual emergiram dois projetos-piloto que possibilitaram às escolas o acesso a uma 

plataforma Moodle, no decurso do ano letivo de 2006/2007, e ao Joomla, no decurso do ano 

letivo de 2007/2008. 

Mais recentemente, no triénio 2007-2010, surgiu o “PTE”, aprovado por Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 18 de setembro, com o intuito de modernizar 

tecnologicamente a educação tornando a Escola num espaço de interatividade e partilha de 

conhecimento sem barreiras, de certificar competências TIC de professores, alunos e 

funcionários e de preparar os alunos para a sociedade de conhecimento, e como tal colocar 

Portugal nos cinco países europeus mais avançados a esse nível. 

Já em junho de 2007 surge o programa “e-escola” promovendo o acesso à informação através 

da disponibilização de computadores portáteis e ligações à Internet através de cinco 

categorias: o e-escola, o e-professor, o e-oportunidades, o e-escolinhas e o e-juventude. 

Na atualidade, a disciplina de TIC encontra-se definida pelo que vigora no Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho. Será abordado de seguida este Decreto-Lei no que diz respeito à 

disciplina de TIC e relativamente às TIC enquanto recurso no desenvolvimento das outras 

áreas disciplinares. 

 



 

10 

 

1.1. Enquadramento normativo do ensino de TIC 

O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, indica que este tem como objetivo e âmbito 

estabelecer “os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos 

básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a 

desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico 

e secundário ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo”. 

No que respeita às TIC, segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012, no artigo 3.º e no Anexo 1 a 

que se referem os artigos 2.º e 8.º, a organização e a gestão do currículo dos ensinos básico 

e secundário devem considerar inúmeros princípios orientadores, entre os quais, a utilização 

das TIC nas diversas componentes curriculares; e no ensino básico do 1.º ciclo as áreas não 

disciplinares como Área de projeto, Estudo acompanhado e Educação para a cidadania, 

devem incluir uma componente de trabalho dos alunos, que conste no plano de turma, com 

as TIC. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 139/2012, a disciplina de TIC no 9.º ano de 

escolaridade, ano letivo de 2012/2013, manteve-se com um tempo mínimo de 90 minutos 

semanais. Nos anos letivos posteriores, ainda segundo este Decreto-Lei, artigo 11.º, 

A disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação inicia-se no 7.º 

ano de escolaridade, garantindo aos alunos mais jovens uma utilização 

segura e adequada dos recursos digitais e proporcionando condições para 

um acesso universal à informação, funcionando sequencialmente nos 7.º e 

8.º anos, semestral ou anualmente, em articulação com uma disciplina 

criada pela escola, designada por oferta de escola. 
 

Segundo o Anexo 3 a que se referem os artigos 2.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, que 

corresponde à Tabela 1, no ensino básico do 3.º ciclo, a carga letiva referente a tempo útil 

de aula para a área disciplinar de Expressões e Tecnologias onde está inserida a disciplina 

de TIC em articulação com a Oferta de Escola juntamente com Educação Visual e Educação 

Física, é de 300 minutos semanais, dos quais 90 minutos são obrigatórios para Educação 

Visual. No que diz respeito aos tempos letivos que constam nesta tabela, as escolas têm 

liberdade de organizá-los como considerem mais conveniente desde que respeitem as cargas 

horárias semanais. Os tempos apresentados correspondem aos tempos mínimos por área 

disciplinar e disciplinas, pelo que não podem ser aplicados apenas os mínimos em todas as 

disciplinas em simultâneo. A distribuição destes tempos pode sofrer ajustes de compensação 

entre semanas (Decreto-Lei n.º 139/2012). 



 

11 

 

 
Tabela 1 - Carga letiva semanal em minutos, referente ao tempo mínimo de aula, para os componentes do 

currículo do ensino básico do 3.º ciclo 

(Decreto-Lei n.º 139/2012) 
 

A disciplina de TIC encontra-se ainda nos cursos profissionais do ensino secundário com 

uma carga horária total de 100 horas “não compartimentada pelos três anos do ciclo de 

formação a gerir pela escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o 

equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão modular e a formação em contexto de 

trabalho” (Decreto-Lei n.º 139/2012). 

Com a promoção do sucesso escolar e o aumento da qualidade do ensino tornou-se 

necessário proceder a algumas alterações ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de forma a contribuir 

para a integração no currículo de componentes que fortalecessem o desempenho e 

proporcionassem um maior desenvolvimento das capacidades dos alunos. Neste sentido, foi 

aprovado o Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, que procedeu ao reforço e à autonomia 

pedagógica e organizativa dos estabelecimentos de educação e ensino, no que respeita à 

gestão da componente curricular e também de outras componentes do currículo (Decreto-

Lei n.º 91/2013). No que diz respeito às alterações no currículo do Ensino Básico, o Decreto-

Lei n.º 91/2013 não procedeu a qualquer alteração que vise a disciplina de TIC. 

Relativamente às metas curriculares da disciplina de TIC atualmente em vigor são as 

introduzidas no ano letivo 2012/2013, através do Despacho n.º 15971/2012, de 14 de 
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dezembro, Anexo 38 (Anexo 1). Estas metas representam um referencial para Professores e 

Encarregados de Educação, ajudando-os a encontrar os meios necessários para que os alunos 

desenvolvam as capacidades e os conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus 

estudos e às necessidades da sociedade contemporânea (Horta, Mendonça & Nascimento, 

2012). 

As metas curriculares a serem realizadas na disciplina de TIC, no 7.º e 8.º anos de 

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

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

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

n.º 15971/2012). 

A disciplina de TIC assume-se de caráter prático e organiza-se nos seguintes domínios, em 

que o tema segurança é abordado de forma transversal em todos eles: 

 No 7.º ano de escolaridade: 

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

 Produção − produção e edição de documentos; 

 No 8.º ano de escolaridade: 

 Comunicação e Colaboração – conhecimento e utilização adequada e segura 

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

funcionamento de cada ambiente digital; 

 Informação – pesquisa, análise e gestão da informação; 

 Produção – exploração de ambientes computacionais. 

 

De acordo com as metas curriculares de TIC (Anexo 1), os principais conteúdos a abordar 

para o 7. º Ano de Escolaridade são: 

 Informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias; 

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

 Pesquisa de informação na Internet; 

 Análise da informação na Internet; 

 Produção e edição de documentos; 

 Produção e edição de apresentações multimédia. 
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De acordo com as metas curriculares de TIC (Anexo 1), os principais conteúdos a abordar 

para o 8. º Ano de Escolaridade são: 

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

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

de funcionamento de cada ambiente digital; 

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

Internet; 

 Comunicação e colaboração em rede; 

 Pesquisa de informação; 

 Análise de informação; 

 Gestão de informação; 

 Exploração de ambientes computacionais. 

 

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

HTML2 e a linguagem gráfica Scratch3 e pode ser intercalada com a elaboração e edição de 

folhas de cálculo. 

 

1.2. Enquadramento normativo dos Cursos EFA 

Perante a Portaria n.º 817/2007, de 27 de julho, verifica-se que os Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (Cursos EFA) foram implementados em Portugal, em 2000, através 

do Despacho conjunto n.º 1083/2000, de 20 de novembro, no sentido de tentar resolver o 

problema do baixo índice de qualificação da população adulta e criar inclusão positiva quer 

socialmente, quer profissionalmente. 

Segundo o Despacho conjunto n.º 1083/2000, os Cursos EFA constituem-se como uma 

oferta integrada de educação e formação dirigida a adultos, com idade igual ou superior a 18 

anos, numa lógica de serviço público. O público alvo preferencial destes cursos são os 

adultos que não tenham concluído a escolaridade básica de quatro, seis ou nove anos e ativos 

empregados ou desempregados, inscritos nos centros de emprego do IEFP ou indicados por 

outras entidades. Estes cursos podem ser frequentados em regime de dupla certificação, ou 

                                                 
2 HyperText Markup Language é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web. 
3 Linguagem gráfica de programação que possibilita a criação de histórias interativas, animações, simulações, jogos e músicas, bem como 

a partilha dessas criações na Internet. 
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apenas para habilitação escolar, caso seja adequado à experiência de vida do adulto. Caso os 

adultos já possuam habilitações certificadas podem frequentar apenas a componente 

tecnológica de um curso que se adeque ao perfil do adulto. 

Atualmente a Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, é o documento que regula os Cursos 

EFA, e com a sua introdução os currículos tornaram-se flexíveis, ajustáveis aos contextos de 

vida dos adultos, pois permitiu a mudança de unidades e gestão in loco dos cursos. No 

entanto, esta Portaria já sofreu duas alterações, mais propriamente pela Portaria n.º 711/2010, 

de 17 de agosto, e pela Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro, nomeadamente ao nível dos 

limites máximo e mínimo dos grupos de formandos na constituição de um Curso EFA. A 

Portaria n.º 283/2011 alterou ainda os anexos da Portaria n.º 230/2008, sendo estes que se 

encontram no apoio ao enquadramento que se expõe a seguir. 

O enquadramento dos Cursos EFA seguinte tem como base essencialmente a Portaria n.º 

230/2008, visto ser ainda esta que regula na generalidade os Cursos EFA na atualidade, 

assim como, e visto que a prática de ensino supervisionada (PES) ocorreu num Curso EFA 

de nível B3 de dupla certificação, dar-se-á relevo aos Cursos EFA de nível básico com 

formação de base e formação tecnológica. 

Em conformidade com o já referido, segundo a Portaria n.º 230/2008, os Cursos EFA têm 

como foco a qualificação de adultos que pretendam elevar as suas qualificações, melhorando 

os seus níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional, o que torna estes cursos 

num instrumento fulcral na generalização do nível secundário como patamar mínimo de 

qualificação da população. 

Os Cursos EFA têm por base percursos de dupla certificação, embora seja possível apenas a 

obtenção de uma habilitação escolar desde que se revele adequado ao perfil e experiência de 

vida dos adultos. Nesta linha, também os adultos que já possuam o 3.º ciclo do ensino básico 

(CEB) ou do nível secundário e que pretendam obter uma dupla certificação, podem 

desenvolver apenas a componente de formação tecnológica. Estes cursos obedecem a 

referenciais de formação da responsabilidade da Agência Nacional para a Qualificação 

(ANQ) e encontram-se agrupados por áreas de educação e formação associadas às 

qualificações que constam do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). 

Esta tipologia de cursos destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos à data 

do início da formação, sem a conclusão do ensino básico ou do ensino secundário. A título 
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excecional, poderá ser aprovada a frequência de formandos com idade inferior a 18 anos, 

desde que se encontrem comprovadamente inseridos no mercado de trabalho. 

No que diz respeito à organização curricular, os Cursos EFA organizam-se (Portaria n.º 

230/2008, artigo 5.º): 

a) Numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, enquanto 

instrumento promotor da (re)inserção sócio-profissional e de uma 

progressão na qualificação; 

b) Em percursos flexíveis de formação quando definidos a partir de 

processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, 

adiante designados por RVCC, previamente adquiridas pelos adultos por 

via formal, não formal e informal; 

c) Em percursos formativos desenvolvidos de forma articulada, 

integrando uma formação de base e uma formação tecnológica, ou apenas 

uma destas, nos termos do previsto nos n.os 3 e 4 do artigo 1.º; 

d) Num modelo de formação modular estruturado a partir dos 

referenciais de formação que integram o Catálogo Nacional de 

Qualificações, privilegiando a diferenciação de percursos formativos e a 

sua contextualização no meio social, económico e profissional dos 

formandos; 

e) No desenvolvimento de formação centrada em processos reflexivos 

e de aquisição de saberes e competências que facilitem e promovam as 

aprendizagens, através do módulo Aprender com Autonomia para os 

cursos de nível básico e do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens para os 

cursos de nível secundário. 
 

Os conceitos de uma aprendizagem formal, não formal e informal, resultantes, 

respetivamente, de uma educação com a mesma nomenclatura4, surgem neste documento, 

uma vez que os Cursos EFA compreendem uma aprendizagem ao longo da vida, sendo 

entendida como um processo frequente e contínuo que tem em consideração a dimensão 

temporal e os espaços e contextos da aprendizagem. 

A conceção dos cursos EFA tem por base a identificação de competências do adulto e a partir 

da qual se identificam as competências a desenvolver no âmbito do curso. Esta identificação 

e valorização de competências dos adultos é realizada através de um processo de 

reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) da responsabilidade dos 

                                                 
4 Educação formal – “educação organizada com uma determinada sequência e proporcionada pelas escolas (…) com uma estrutura, um 

plano de estudos e papéis definidos para quem ensina e para quem é ensinado. Conduz normalmente a um determinado nível oficializado 

por um diploma” (CRSE, 1988 / março, p. 240). 
Educação não formal – “embora obedeça também a uma estrutura e a uma organização (distintas, porém, das escolares) e possa levar a 

uma certificação (mesmo que não seja essa a sua finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de tempos e 

de locais e à flexibilidade na adaptação dos conceitos de aprendizagem a cada grupo concreto” (CRSE, 1988 / março, p. 240). 
Educação informal – “abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida de cada indivíduo, constituindo um «processo 

permanente» e não organizado. (…) glossário do Conselho da Europa identifica a educação informal com a extra-escolar e caracteriza-a 

como acções educativas regulares ou intermitentes, utilizadas no exterior do sistema escolar, dirigidas a certos grupos para as quais se 
impõem métodos pedagógicos específicos” (CRSE, 1988 / março, p. 240). 



 

16 

 

centros novas oportunidades, os quais certificam as unidades de competência previamente 

validadas e identificam a formação que mais se adequa ao adulto em causa. 

O plano curricular e o referencial de formação dos Cursos EFA de nível básico e de nível 1 

e 2 de formação, são organizados em conformidade com as Tabelas 2 e 3. O exposto nestas 

tabelas pode ser adaptado às necessidades de formação identificadas a partir do processo de 

RVCC. 

 
Tabela 2 - Planos curriculares dos Cursos EFA - Percursos formativos B1, B2, B1+B2, B3 e B2+B3 

Fonte: anexo n.º 1 da Portaria n.º 283/2011 
 

 
Tabela 3 - Referencial de formação dos Cursos EFA - Percursos formativos B1, B2, B1+B2, B3 e B2+B3 

Fonte: anexo n.º 1 da Portaria n.º 283/2011 
 

Os Cursos EFA de nível básico e de nível 1 e 2 de formação compreendem uma formação 

de base que integra quatro áreas de competências-chave constantes do referencial de 

formação de nível básico (Anexo 2). Estas quatro áreas de competências-chave são 

Matemática para a Vida, TIC, Cidadania e Empregabilidade e Linguagem e Comunicação, 
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onde, nesta última, são desenvolvidas competências no domínio de língua estrangeira, com 

a carga horária constante das Tabelas 2 e 3. É desenvolvido ainda o módulo Aprender com 

Autonomia composto por três unidades de competência sobre o recurso a metodologias que 

proporcionem aos alunos técnicas e instrumentos de autoformação e facilitem a integração 

e o desenvolvimento de hábitos de trabalhos individuais e de grupo. 

Estas quatro áreas de competências-chave devem ser desenvolvidas numa lógica de 

articulação horizontal e vertical, integradas numa matriz articulada, conforme a Figura 2, 

“em que umas competências nutrem e enriquecem as outras e em que todas ou parte delas 

são mobilizadas no equacionamento e resolução de problemas de vida, de forma cada vez 

mais complexa e aprofundada” ao longo do desenvolvimento do curso (Alonso et al., 2002, 

p. 14). 

As quatro áreas de competências-chave devem estar integradas numa área de conhecimento 

e contextualização (Temas de Vida), o que significa que todas elas são valiosas para a 

formação da pessoa no mundo atual, contribuindo para a cidadania e empregabilidade, e 

permitem ainda o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a viver juntos e aprender a 

fazer. 

 
Figura 2 - Desenho do Referencial de Competências-chave para a educação e formação de adultos (nível 

básico) 

Fonte: Referencial de competências-chave de EFA (nível básico) (ANEFA 2002) 
 

A componente de formação tecnológica estrutura-se em unidades de formação de curta 

duração (UFCD) de acordo com os referenciais de formação que integram o CNQ, sendo no 

caso do curso da PES o referencial de formação de Operador/a de Jardinagem (Anexo 3). A 

formação tecnológica é de carácter obrigatório e pode integrar uma formação prática em 

contexto de trabalho conforme nas Tabelas 2 e 3. 
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Relativamente à carga horária, sendo o curso desenvolvido em horário laboral, como é o 

caso do curso da PES, o número de horas de formação não pode ultrapassar as sete horas 

diárias e as trinta e cinco horas semanais. Ao longo do curso, as cargas horárias das 

componentes de formação de base e de formação tecnológica que decorrem em simultâneo, 

devem respeitar uma distribuição equilibrada ao longo de cada semana de formação. 

No que se refere à avaliação dos Cursos EFA, o artigo 29.º da Portaria n.º 230/2008 indica 

que este processo é composto por duas modalidades: 

a) A avaliação formativa, que permite obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao 

ajustamento de processos e estratégias de recuperação e aprofundamento; 

b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão 

sobre a certificação final. 
 

Como já referido anteriormente, estes cursos podem conferir uma dupla certificação (escolar 

e profissional), uma certificação apenas escolar ou apenas profissional. Na conclusão de um 

Curso EFA com aproveitamento correspondente a um qualquer percurso formativo obtém-

se um Certificado de Qualificações. Tem-se assim direito à emissão de um certificado 

aquando da conclusão com aproveitamento de um: 

 Curso EFA de dupla certificação; 

 Curso EFA de habilitação escolar: 3.º CEB ou ensino secundário; 

 Componente de formação tecnológica, no caso de detentor de habilitação escolar. 

 

Sem prejuízo do disposto anteriormente, a conclusão com aproveitamento de uma ou mais 

unidades de competências ou UFCD de um Curso EFA, mesmo sem a conclusão do curso, 

tem-se direito à emissão de um certificado de qualificações com as unidades realizadas 

descriminadas, assim como, o registo destas na Caderneta Individual de Competências. 

Após obtenção de um certificado escolar de um Curso EFA de nível básico e caso se pretenda 

prosseguir os estudos, poder-se-á efetuá-lo através do ingresso num Curso EFA de nível 

secundário ou num processo de RVCC no sentido de obter uma qualificação de nível 

secundário. 

Tendo em consideração o exposto, assim se conclui que o Curso EFA nível B3 Operador/a 

de Jardinagem que decorreu na PES, corresponde a um curso de educação e formação de 

adultos de nível básico de nível 2 de formação com o percurso formativo B3 de dupla 

certificação, isto é, composto por formação de base e formação tecnológica da área de 
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educação e formação de Floricultura e Jardinagem com o referencial de formação de 

Operador/a de Jardinagem. Com a conclusão deste curso com aproveitamento é atribuído 

aos alunos um diploma comprovativo do nível de ensino do 9.º ano de escolaridade e de 

qualificação tecnológica de operador/a de jardinagem. 

Adiante, no sentido de se procurar uma aproximação das nomenclaturas entre os Cursos EFA 

e o ensino regular, recorre-se à substituição de termos, nomeadamente: formando por aluno, 

formador por professor e competência-chave por disciplina. 

 

1.3. TIC nos Cursos EFA 

Na mesma linha de pensamento anterior, também aqui abordar-se-á com mais incidência a 

disciplina de TIC nos Cursos EFA de nível básico e de nível 2 de formação com o percurso 

formativo B3. 

A disciplina de TIC nos Cursos EFA de nível básico (B1, B2 e B3) deve ser desenvolvida 

numa lógica de articulação vertical, com uma estrutura de complexidade crescente. Assim, 

aquando o início da disciplina em cada nível, devem ser realizadas avaliações diagnósticas 

a fim de se poder realizar uma articulação sob um grau de complexidade ascendente dos 

conteúdos programáticos. 

A estrutura da disciplina de TIC nos Cursos EFA nível B3 encontra-se definida e estruturada 

pelo referencial de competências-chave de educação e formação de adultos do nível básico 

(Anexo 2). 

A partir deste referencial, verifica-se que a disciplina de TIC para os Cursos EFA de nível 

B3 incide sobre quatro objetivos gerais (3A, 3B, 3C e 3D), apresentados na Figura 3, 

correspondendo cada um deles a uma UFCD de 50 horas, pelo que a disciplina TIC para o 

nível B3 desenvolve-se num total de 200 horas, conforme se pode confirmar no referencial 

de formação do Curso EFA da PES (EFA B3 – Operador/a de Jardinagem) (Anexo 3). 

 
Figura 3 - Estrutura da disciplina de TIC nos Cursos EFA de nível B3 

Fonte: Referencial de competências-chave de educação e formação de adultos (nível básico) (ANEFA 2002) 
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Este referencial de competências-chave de nível básico sugere que para se atingir uma 

competência, em qualquer disciplina, devem ser desenvolvidas atividades no sentido de se 

alcançar critérios que evidenciem essa mesma competência. Na disciplina de TIC para se 

adquirir a competência 3A (Operar em segurança, equipamento tecnológico, 

designadamente o computador), que corresponde à primeira UFCD a ser desenvolvida na 

disciplina, devem ser realizadas atividades com base nos critérios de evidência que constam 

na Figura 4. Os critérios de evidência e sugestões de atividades relativos às três UFCD 

seguintes (3B, 3C e 3D) encontram-se no referencial de formação de educação e formação 

de adultos de nível básico. 

 
Figura 4 - Critérios de evidência e sugestões de atividades para verificação da competência TIC B3A no 

âmbito de Cursos EFA nível B3 

Fonte: Referencial de competências-chave de educação e formação de adultos (nível básico) (ANEFA 2002) 
 

A disciplina de TIC, segundo este referencial, tem como objetivo dotar os alunos de 

competências base no âmbito das tecnologias que estão presentes “nas mais variadas 

profissões e, em geral no dia-a-dia das pessoas” (Alonso et al., 2002, p. 55). Neste sentido, 

todas as atividades realizadas no âmbito da disciplina de TIC devem estar relacionadas com 

o quotidiano e contextualizadas nas experiências de vida dos alunos, permitindo-lhes ampliar 

competências no âmbito de temas de vida desenvolvidos de forma transversal com todas as 

disciplinas do curso. As especificações e as sugestões de atividades apresentadas neste 

referencial devem ser tomadas como linhas de orientação, com vista a um processo flexível 

e criativo.
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2. Plataformas LMS no processo de ensino-aprendizagem 

A proposta adiante exposta e defendida consiste na implementação e integração da 

plataforma de aprendizagem Edmodo, como recurso no apoio ao processo de ensino e de 

aprendizagem em Cursos EFA. Esta proposta resulta do facto da PES ter decorrido em cursos 

desta tipologia onde se verificaram, ao longo das aulas lecionadas, inúmeras situações que 

apelaram à necessidade de recorrer a tecnologias de apoio ao processo de ensino e de 

aprendizagem no sentido do seu melhoramento, tanto durante o período de aulas como fora 

dele. 

As tecnologias que facultam tal apoio são as designadas plataformas LMS, que são 

ambientes virtuais de aprendizagem que visam complementar a aprendizagem decorrente 

das aulas presenciais através do recurso às suas funcionalidades e potencialidades, 

nomeadamente a comunicação, a troca de informação e as atividades interativas. 

Os Cursos EFA decorrem em regime de ensino exclusivamente presencial, embora este 

possa ser alargado em termos temporais para tempo extra-aulas, por opção do docente, com 

o recurso às tecnologias de aprendizagem, como as plataformas LMS. 

Estas plataformas, como no caso da plataforma que aqui se propõe – Edmodo, são 

ferramentas que possuem funcionalidades que permitem a comunicação e a partilha de 

informação entre os vários elementos intervenientes no processo de ensino e de 

aprendizagem sem as inerentes limitações de espaço-tempo do ensino presencial. 

Deste modo, estas tecnologias além de ajudarem e apoiarem o ensino na dimensão espaço-

tempo de sala de aula (ensino presencial), permitem ainda um ensino e aprendizagem fora 

desta (ensino à distância – e-learning). No caso da plataforma Edmodo, esta apresenta-se 

ainda para disponível para dispositivos móveis (m-learning) através de aplicações (apps) 

próprias, o que possibilita o acesso à plataforma a qualquer hora e em qualquer lugar por 

parte dos vários intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem. 

A plataforma Edmodo pode ser utilizada como recurso no ensino e na aprendizagem, tanto 

no período de aulas como no período extra-aulas (b-learning), o que permite um ensino 

contínuo ao professor e uma aprendizagem permanente ao aluno. Os LMS proporcionam 

ainda um ensino mais diversificado graças ao vasto leque de recursos didáticos que facultam, 

podendo isto ser também uma potencial forma de motivação para os alunos na sua 

aprendizagem. 
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Posto isto, e antes de se analisar a plataforma Edmodo quanto às características, estrutura, 

funcionalidades e potencial no apoio ao processo de ensino e de aprendizagem, impera 

abordar-se primeiramente os conceitos inerentes aos LMS, de uma maneira geral: 

plataformas LMS, e-learning, b-learning e m-learning. 

 

2.1. Plataformas LMS 

As plataformas LMS são ferramentas de gestão de aprendizagem que proporcionam um 

ambiente virtual de aprendizagem que agrupa ferramentas digitais de comunicação, síncrona 

e assíncrona, de gestão dos recursos didáticos e de seguimento e avaliação dos alunos, com 

o objetivo de otimizar o processo de ensino-aprendizagem (Aretio, Corbella & Figaredo, 

2007). 

Inácio define os LMS como 

(…) sistemas online que possibilitam interação colaborativa entre os 

tutores e alunos e entre alunos e alunos. Além disso, também possibilita 

uma panóplia de recursos assíncronos de aprendizagem para utilização 

individual dos alunos sempre que o desejarem (Inácio, 2009, p. 160). 
 

Segundo Dias et al. (2004), estes sistemas têm como principal objetivo a centralização e 

simplificação da administração e gestão de programas de e-learning numa instituição ou 

organização, suportando um sistema de ensino/formação à distância com interfaces 

disponíveis aos alunos, professores, tutores e administradores, possibilitando a planificação 

de processos de aprendizagem, bem como a troca de informações e conhecimentos entre 

todos os intervenientes. Estas plataformas potenciam a comunicação, interação, colaboração 

e socialização, promovendo uma aprendizagem em contexto, potenciando uma 

aprendizagem personalizada, permitindo comunicar, socializar e interagir com conteúdos e 

alunos, desenvolvendo uma comunidade de aprendizagem que participa ativamente na 

construção do conhecimento. 

Embora as plataformas LMS estejam normalmente associadas ao ensino à distância, estas 

“podem tanto ajudar a veicular um ensino tradicional como a fomentar uma aprendizagem 

construtivista. Mencionar que se usa uma plataforma não é indicador, por si só, do método 

de ensino subjacente nem da teoria de aprendizagem” (Carvalho, 2008, p. 102). Conclui-se 

assim que os LMS são plataformas de apoio ao ensino e à aprendizagem que apresentam 

potencialidades tanto para o ensino à distância como para o tradicional ensino presencial. 
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2.2. Conceitos de e-learning, b-learning e m-learning 

Existem diversas definições do conceito e-learning, sendo uma delas a de Clark (2009, p. 

241), que afirma que o “e-learning é o ensino ministrado através do computador com o 

objetivo de atingir objetivos específicos de aprendizagem”. 

Aretio (2001) defende que o e-learning é uma modalidade educativa adequada ao 

desenvolvimento de novas formas de aprendizagem que utiliza diversificados recursos 

tecnológicos e didáticos para proporcionar um ambiente virtual de aprendizagem, centrado 

no aluno, interativo e motivador. 

O e-learning, segundo Gomes (2005), tem como objetivo permitir a aprendizagem online de 

modo flexível, associada à Internet, o que possibilita uma facilidade de acesso à informação 

independentemente da dimensão espaço-tempo. Assim, o e-learning, que é suportado pela 

tecnologia num ambiente online que faculta a comunicação e distribuição de conteúdos, 

como por exemplo as plataformas LMS, pode ser enquadrado num modelo de ensino tanto 

à distância como presencial. 

Contudo, para Dreyfus (2001) apud Bender (2003), o conceito e-learning está 

intrinsecamente associado ao ensino à distância. É nesta linha de raciocínio que Gonçalves 

(2007) define o e-learning como sendo uma modalidade de ensino à distância baseada na 

Internet que proporciona um ambiente virtual de aprendizagem com conteúdos multimédia 

e ferramentas de comunicação bidirecional e acompanhamento pedagógico dos alunos. 

Atualmente, existem muitas instituições de ensino que desenvolvem cursos que combinam 

o ensino exclusivamente online (e-learning) com a formação presencial. Os recursos 

didáticos inicialmente desenvolvidos para o ensino à distância, são cada vez mais aplicados 

no ensino presencial, tendo-se vindo a constatar a necessidade de realização de aulas 

presenciais nos cursos ministrados em regime e-learning. A combinação destas duas 

modalidades educativas constitui uma nova forma de ensinar e aprender designada por 

Blended Learning (B-Learning) que, de acordo com Graham (2005, p. 5), “Blended learning 

systems combine face-to-face instruction with computer-mediated instruction”. Blended, em 

inglês, significa híbrido, misto, pelo facto de combinar as duas formas de ensino, o 

tradicional ensino presencial e o online ou à distância (Correia & Tomé, 2007; Casamayor, 

2008; Garrison & Vaughan, 2008; Peres & Pimenta, 2011). 
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Este modelo é usualmente associado à introdução, num curso ou programa, dos média 

online, reconhecendo ao mesmo tempo o contacto face a face, e outras abordagens 

tradicionais, no apoio à aprendizagem dos alunos (Macdonald, 2008). 

Na formação profissional tem-se verificado uma elevada preferência pela modalidade b-

learning. O barómetro Europeu no âmbito de um estudo ao mercado europeu de e-learning 

revelou que 76% das empresas utilizam a modalidade mista na realização de formação 

profissional dos seus trabalhadores, e 47% das empresas preveem aumentar a sua utilização 

a curto prazo (Fiehl, 2012). 

Através destas instituições, começa-se a tornar evidente as vantagens do b-learning ao 

oferecer “the best of both the physical and virtual instructional worlds” (Bonk & Graham, 

2006, p. 196). O b-learning, de acordo com Bender (2003), possibilita o somatório dos 

benefícios dos dois tipos de interação, presencial e à distância, ao conciliar a flexibilidade e 

as vantagens do método de ensino online (e-learning) assíncrono e/ou síncrono com o 

contacto face a face em tempo real. 

Deste modo, e empregando as palavras Bonk & Graham (2006) poder-se-á afirmar que o b-

learning parece reunir o “melhor dos dois mundos”, e, segundo Llorente (2009), conjuga a 

flexibilidade do e-learning que decorre da utilização de uma plataforma LMS, ao mesmo 

tempo que se valoriza a eficácia da aula presencial. 

Kukulska-Hulme & Traxler (2007) referem que muitas das virtudes do e-learning são as 

virtudes do poder das tecnologias que o suportam e do investimento nelas. Com a evolução 

das tecnologias surgiram as tecnologias móveis que por sua vez levaram ao aparecimento do 

um novo conceito educacional denominado por mobile learning (m-learning). Poder-se-á 

assim afirmar que o m-learning é uma evolução do e-learning, um novo formato do e-

learning, o formato móvel do ensino eletrónico à distância, o que denota uma relação 

intrínseca entre estas duas modalidades de ensino. 

Nesta medida, os dispositivos móveis são uma evolução natural do e-learning 

(Mostakhdemin-Hosseini & Tuimala, 2005). Georgiev, Georgieva & Smrikarov (2004, p. 1) 

consideram o m-learning um novo estádio do e-learning, uma vez que “by nature the m-

Learning is a form of existing (…) e-Learning”. A mesma ideia é partilha por Trifonova & 

Ronchetti (2003, p. 1) ao afirmarem que “there is a common agreement that m-learning is 

e-learning through mobile computational devices”. Para Paulsen (2003) o termo m-learning 

deriva do termo e-learning e é uma forma de aprendizagem online que pode ocorrer a 
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qualquer momento e em qualquer lugar com a ajuda de um dispositivo de computação móvel 

com o poder de tornar a aprendizagem mais amplamente disponível e acessível. O 

dispositivo deve ter a capacidade de apresentar conteúdos de aprendizagem e proporcionar 

uma comunicação bidirecional sem fios entre professor e alunos. 

Peng, Su, Chou & Tsai (2009, p. 172) definem e-learning como “learning supported by 

digital «electronic» tools and media” e, por analogia, o m-learning como “e-learning that 

uses mobile devices and wireless transmission”. 

Mobile learning ou m-learning é a designação didactico-pedagógica usada para designar a 

modalidade educacional baseada na utilização de tecnologias móveis. De um modo geral, é 

possível chamar m-learning a qualquer forma de aprendizagem através de dispositivos de 

formato reduzido, autónomos na fonte de alimentação e suficientemente pequenos para 

acompanhar as pessoas em qualquer lugar e a qualquer hora (Roschelle, 2003; Trifonova & 

Ronchetti, 2003). 

Ao enunciar-se o termo m-learning é necessário compreender o significado dos dois termos, 

aprendizagem e mobilidade. Para Rosenberg (2006, p. 4) “learning is a basic human activity 

that takes place everywhere and every day”. Para Vavoula & Sharples (2002), há três formas 

em que a mobilidade pode ser concebida: em termos de espaço, em relação com os diferentes 

objetivos da vida e em termos de tempo. Segundo Kukulska-Hulme (2009, p. 4) a 

mobilidade, referente ao dispositivo, ao aprendente, à aprendizagem e aos conteúdos, tem 

de ser entendida não apenas em termos de movimento espacial, mas também “the ways in 

which such movement may enable time-shifting and boundary crossing”. 

 

2.3. Plataforma Edmodo 

2.3.1. Caracterização 

O Edmodo5 é uma plataforma de aprendizagem, com uma interface funcional similar a uma 

rede social convencional, o que ajuda os professores a utilizar o potencial dos média social 

para personalizar a sala de aula de acordo com a singularidade de cada aluno (Edmodo, 

2016). 

                                                 
5 Disponível em: http://www.edmodo.com. 

http://www.edmodo.com/
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Esta plataforma social de aprendizagem (híbrido de LMS e de rede social), criada em 2008, 

sob o tema “Where learning happens”, rapidamente atingiu um elevado número de 

utilizadores que, hoje em dia, se estima ser na ordem das dezenas de milhão, em todo o 

mundo, apesar de em Portugal a sua utilização ainda não parecer ser muito significativa entre 

os professores dos vários níveis de ensino (Carvalho, 2015). 

Esta ferramenta de aprendizagem apresenta um acesso gratuito e integralmente online, e é 

totalmente desenhada para a educação, tendo como vantagens: a segurança, a fiabilidade, ser 

gratuita, encontrar-se traduzida para português, computação em nuvem própria com espaço 

de armazenamento ilimitado e sem necessidade de qualquer instalação e/ou configuração. 

É uma plataforma LMS que proporciona um ambiente virtual de aprendizagem, como o 

Moodle, o Sakai ou o Canvas, embora se distinga destes nomeadamente pela sua interface e 

funcionalismos similares às redes sociais largamente difundidas nos dias de hoje, como o 

Facebook e o Twitter. Tanto assim é que o Edmodo é definido mais propriamente por rede 

social de aprendizagem, o que faz desta uma plataforma mais atrativa, acessível e intuitiva, 

o que facilita a ambientação e a interação nomeadamente dos já utilizadores das redes sociais 

convencionais. Com características de rede social, o Edmodo permite aos seus utilizadores 

pertencerem a grupos e a comunidades temáticas, ambos com fins educativos, onde podem 

usufruir de um sentido de pertença e proximidade. No entanto, todos os grupos e 

comunidades são fechados, pelo que é necessário convite para o seu acesso. Acresce que não 

existe uma idade mínima estipulada para aceder a esta plataforma, já que é mediada por 

professores, pais/encarregados de educação e orientadores, ao contrário de outras redes 

sociais usadas como LMS, cuja idade mínima de acesso é de 13 anos. 

O Edmodo vem ao encontro do paradigma da aprendizagem colaborativa e das ferramentas 

Web 2.0, onde todas as comunicações são assíncronas entre os vários intervenientes da 

aprendizagem (alunos, professores, pais/encarregados de educação e orientadores). 

Esta plataforma possibilita o acesso a professores, alunos, pais/encarregados de educação e 

orientadores, por desktop através de página web e por dispositivos móveis com o sistema 

operativo (SO) Android, iOS e Windows, através de apps próprias6. 

Como se trata de uma plataforma LMS exclusivamente online com funcionalidades e fins 

educativos, pode ser utilizada no ensino em e-learning (ensino à distância). Contudo, pode 

                                                 
6 Edmodo – app para professores e alunos; 
Parents – app para pais/encarregados de educação e orientadores. 
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ser também utilizada no apoio ao ensino ou formação presencial, sendo deste modo uma 

plataforma aplicável também no b-learning (ensino presencial e à distância). Além disto, e 

como já referido, o Edmodo encontra-se disponível em app para tablet e smartphone, pelo 

que é ainda uma plataforma que possibilita o m-learning. Em suma, está-se perante uma 

plataforma LMS que disponibiliza o ensino em m-learning, podendo ser utilizada tanto para 

o ensino em e-learning como em b-learning. 

O professor pode criar grupos que correspondem a disciplinas/módulos ou turmas. Os 

conteúdos de um grupo podem ser partilhados entre professores da mesma ou diferentes 

escolas, como forma de partilhar ideias, estratégias de ensino ou desenvolvimento de 

projetos (Abrantes, 2014). 

Esta plataforma de aprendizagem permite compartilhar publicações, mensagens, 

documentos, arquivos, ficheiros e links, bem como, criar inquéritos, tarefas, atividades e 

testes aos alunos, pelos quais são avaliados. Permite ainda, a colaboração entre professores 

e alunos num ambiente fechado e seguro; faculta uma fácil monitorização e interação do 

professor com os alunos; disponibiliza a definição de trabalhos e tarefas, posteriormente 

submetidos pelos alunos e avaliados automaticamente; possibilita a partilha de ideias e 

conteúdos por unidades curriculares, o que favorece a aprendizagem colaborativa; apresenta 

ainda meios de reforço positivo e de motivação para os alunos, ao receberem medalhas de 

mérito pelo seu desempenho. 

 

2.3.2. Estrutura e funcionalidades 

Relativamente a este tema, abordar-se-á a estrutura em traços gerais e as funcionalidades de 

iniciação da plataforma Edmodo, nomeadamente para o perfil de professor. 

 

 Acesso à plataforma Edmodo 

Na página inicial do Edmodo7 encontram-se disponíveis as opções de login (caso já exista 

conta criada na plataforma) e de criação de três tipos de conta (perfis: professor; aluno; pais, 

encarregados de educação, tutores ou orientadores), conforme se verifica na Figura 5. No 

caso do professor, este deve inscrever-se introduzindo a informação pedida: e-mail, 

password e criar o seu perfil, com introdução de fotografia que o identifique. 

                                                 
7 Disponível em: https://www.edmodo.com. 

https://www.edmodo.com/
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Uma vez criado o seu perfil, o professor pode criar um grupo destinado a uma turma, 

disciplina ou unidade curricular, e proceder ao preenchimento dos dados relativos a este. 

 
Figura 5 - Página inicial do Edmodo 

 

Uma vez no Edmodo visualiza-se uma barra de menu com separadores variados, no topo 

superior e na lateral direita (Anexo 4). Na barra superior, à esquerda, encontram-se os 

separadores: “Início”, remetendo o professor e os alunos para todas as publicações de todos 

os grupos aos quais pertencem, no caso do professor, publicações dos grupos por ele criados 

e a que pertence, e comunidades temáticas às quais pertence; e no caso dos alunos, as 

publicações relativas ao/s seu/s grupo/s de trabalho, “Progresso”, apresenta a avaliação de 

tarefas, testes e de comportamento (criadas por opção do professor) e apresenta ainda as 

medalhas atribuídas de todos os alunos do grupo, “Biblioteca”, que contém todos os 

documentos, fotografias, artigos, registos áudio e vídeo e links utilizados e/ou arquivados 

pelo professor administrador, no caso do aluno, “Mochila”, contém apenas os documentos 

que o professor desejar partilhar da sua biblioteca. 

Na barra superior, à direita, estão disponíveis os separadores: “Spotlight” no qual podemos 

encontrar aplicações e jogos didáticos para todos os níveis de ensino, sobre as mais variadas 

áreas científicas (Matemática, TIC, Informática, Português, Línguas estrangeiras, Ciências 

Naturais, Físico-química, etc.), para download, sendo que alguns carecem de pagamento; 

“Notificações/SMS”, receção de toda a atividade dos elementos dos grupos aos quais 

pertence, tanto para o caso do professor como do aluno; “Conta” serve para editar os dados 

da conta pessoal (professor e aluno). 

Na lateral direita, outros separadores encontram-se disponíveis: Aplicativos do Spotlight 

(loja de aplicações), Lançador de Apps (gestor das aplicações descarregadas), Office Online 

(suite do Microsoft (MS) Office online), e o Edmodo Planner (calendário) para agendamento 

de tarefas, testes e eventos. 
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Uma vez membro do Edmodo, e sempre que se entra na página inicial da plataforma, 

visualizam-se as publicações de todos os grupos e comunidades temáticas às quais pertence, 

com desafios, dúvidas e troca de impressões em geral e aos quais se pode responder (Anexo 

4). 

 

 Grupos de discussão e partilha de saberes 

Como a sociedade atual é caracterizada “como uma sociedade em rede” (Castels, 1996, 

1997, 1998; Barney, 2004 apud Moreira, Pedro & Santos, 2009, p. 111), o Edmodo permite, 

aos professores, a criação e a participação em comunidades temáticas de aprendizagem, nas 

quais se discute e partilha saberes e estratégias, interagindo com colegas de profissão (Anexo 

4). 

 

 Criação de grupos e minigrupos de alunos 

O professor pode criar um grupo que pode corresponder a uma ou mais turmas, a uma 

disciplina, módulo ou unidade curricular, grupo este com um código de acesso a partir do 

qual os alunos fazem a sua inscrição no Edmodo ao inserirem: código de grupo, primeiro e 

último nome, nome de utilizador, e-mail (opcional) e password. 

Após este procedimento, preenchem o seu perfil e podem inserir uma fotografia que os 

identifique. 

Depois de todos os alunos estarem inscritos no grupo, o professor poderá bloquear o acesso 

ao mesmo para que este se transforme num grupo fechado, seguro e com acesso apenas a 

quem o professor determinar. Havendo a necessidade de adicionar mais membros ao grupo, 

ou caso alguns alunos tenham esquecido a sua password, o professor, enquanto 

administrador, pode desbloquear o grupo, e gerar novos códigos de acesso. 

O professor pode ainda, criar minigrupos de alunos dentro do grupo criado, em caso de 

necessidade de diferenciação curricular, para a elaboração de tarefas adaptadas às suas 

especificações e necessidades. 

 

 O papel dos pais/tutores/orientadores 

Através de um código gerado pelo grupo é também possível aos pais/tutores/orientadores 

acompanharem os trabalhos dos seus educandos. Para que tal aconteça é apenas necessário: 

introduzir o código referido, facultado pelo professor administrador do grupo; a relação de 
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parentesco com o seu educando (pai, mãe, orientador, outro), primeiro e último nome, e-

mail e password. 

Os pais/tutores/orientadores visualizam as tarefas que os seus educandos devem realizar, e 

inclusive: a data limite de realização da tarefa, o estado de entregue e a classificação 

atribuída. Estes têm acesso ainda às mensagens privadas entre professor e o seu educando, e 

podem ainda responder a mensagens privadas dirigidas a eles pelo professor. 

 

 O grupo no Edmodo 

Num grupo do Edmodo é possível criar vários tipos de publicações: mensagem, tarefa, teste 

e enquete (inquérito). Todas estas publicações são da exclusiva autoria do professor, já que 

os alunos não podem efetuar qualquer tipo de publicação. 

As mensagens, conforme o próprio nome indica, têm como finalidades a transmissão de 

informação e partilha de materiais e conteúdos didáticos, como documentos, imagens, 

ficheiros multimédia e links internos (publicações do Edmodo) e de links externos (páginas 

web, vídeos do YouTube, etc.). 

No caso da publicação tarefa, esta pode apresentar uma data limite de entrega, e após a sua 

entrega, o professor atribui a classificação, não sendo neste caso automática. Este tipo de 

publicação faculta a ocorrência de um diálogo de carácter privado relativo ao trabalho em 

questão entre o professor e o aluno. Sob autorização do professor, o aluno pode reenviar o 

trabalho melhorado. As tarefas podem ter associado a elas documentos Word, PowerPoint, 

Excel, portable document format (pdf), ficheiros multimédia, etc. As tarefas com ficheiros 

multimédia são, geralmente, muito bem acolhidas pelos alunos (do 5.º ao 9.º ano de 

escolaridade, a amostra das experiências realizadas – (Gomes, 2013, 2014)) e podem ser 

acedidas em qualquer local, a qualquer hora, desde que possuam dispositivos com ligação à 

Internet. 

Os testes apresentam tempo limite determinado pelo professor, e suportam questões do tipo: 

escolha múltipla, verdadeiro e falso, resposta curta, preenchimento de espaços e de 

correspondência. A classificação é efetuada de forma automática pelo Edmodo, à exceção 

da existência de questões de resposta curta, visto serem questões abertas e de óbvia correção 

pelo professor. 
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O Edmodo possibilita ainda a publicação de enquetes aos alunos. As respostas dos alunos 

são obviamente anónimas. Os enquetes possibilitam conhecer a opinião dos alunos sobre 

temáticas e assuntos do interesse do professor. 

Em todas estas publicações, os alunos podem fazer “gosto”, “seguir” a publicação, e ainda 

responder (sob autorização do professor administrador do grupo). 

 

 Agendar tarefas e eventos 

As publicações de tarefas e testes, bem como de eventos escolares podem ser calendarizadas 

pelo professor. Para tal, o professor deve agendar tais acontecimentos no calendário 

(Edmodo Planner). O calendário é extremamente útil, uma vez que permite aos alunos terem 

uma visualização global das tarefas e testes a realizar na disciplina. 

 

 Aplicações do Edmodo 

O Edmodo faculta inúmeras aplicações e jogos didáticos sobre as mais variadas áreas 

curriculares e científicas. A grande maioria das aplicações são gratuitas, e para estarem 

disponíveis para os alunos, o professor deve descarregá-las e permitir posteriormente o seu 

acesso ao grupo. 

 

 Avaliar e classificar 

 A avaliação das tarefas e testes e ainda das medalhas atribuídas a todos os alunos encontram-

se no separador “Progresso”, onde inclusivamente o professor pode adicionar e editar 

classificações relativas a outros critérios como desempenho e comportamento em contexto 

de sala de aula. Contudo, o Edmodo apenas efetua a média aritmética das atividades 

avaliadas, pelo que não permite editar o peso percentual das diferentes atividades com o 

objetivo de se realizar uma avaliação de média ponderada. 

 

2.3.3. Potencialidades pedagógicas 

A análise seguinte consiste na abordagem das potencialidades pedagógicas dos LMS com 

um maior enfoque na rede social de aprendizagem Edmodo, não apenas para a educação e 

formação de adultos, mas para a generalidade de todos os níveis de ensino e formação, bem 

como o que concerne às suas vantagens quanto à sua integração no ensino presencial. 
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Todos os professores já se encontraram confrontados com inúmeras problemáticas inerentes 

ao processo de ensino e de aprendizagem. Perante tais situações, compete aos professores 

identificarem as causas e refletir e repensar sobre os seus métodos pedagógicos, no sentido 

reformular ou adotar outros, e quiçá o recurso a alternativas tecnológicas de apoio ao ensino 

não será uma das soluções. É com este prepósito que surgem as plataformas de aprendizagem 

como o Edmodo. 

O Edmodo proporciona o apoio no processo ensino e de aprendizagem, visto permitir 

potenciar o desempenho e o desenvolvimento de competências dos alunos, verificando-se 

assim melhores resultados e sucesso educativo. Por conseguinte, melhora o desempenho de 

atividades e a participação nos domínios da vida profissional e social. Permite ainda, além 

de novas formas de comunicar e participar, promover a autonomia e o aproveitamento de 

competências residuais. Tem como função principal, potenciar e aumentar as capacidades 

funcionais dos alunos, ajudando-os a enfrentar o meio físico e social, anulando ou 

diminuindo a diferença entre alunos com capacidades inicialmente díspares. 

A plataforma de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem Edmodo apresenta um vasto 

leque de funcionalidades que coloca à disposição dos utilizadores, que permitem ao 

professor realizar um ensino mais diversificado e apoiado, nomeadamente, na realização de 

atividades que visam complementar a aprendizagem decorrente das aulas presenciais, 

ajudando cada aluno de acordo com a sua especificidade. 

Com diversas funcionalidades, destaca-se no Edmodo o suporte de multimédia e de recursos; 

apresenta informação de maneira organizada; possibilita a interação entre pessoas e objetos 

de conhecimento; permite elaborar e socializar produções tendo em vista atingir objetivos 

de aprendizagem; possibilita a comunicação assíncrona, terminando com as barreiras físicas 

do espaço de sala de aula. 

Como visto anteriormente, as principais funcionalidades desta plataforma são 

essencialmente publicações do tipo: mensagem, tarefa, teste e inquérito. Através destas 

publicações é possível a partilha de recursos digitais, como textos, apresentações, imagens, 

vídeos e ligações web internas e externas. O Edmodo permite assim ao professor uma gestão 

de toda a informação de acordo com os seus interesses, necessidades e critérios de avaliação. 

O Edmodo pode ser utilizado como suporte tanto para sistemas de educação à distância como 

presencial. No caso de educação à distância, esta é realizada exclusivamente online. Na 

educação presencial, esta plataforma permite o apoio às atividades presenciais de sala de 
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aula, bem como expandir as interações da aula para além das limitações do espaço-tempo da 

própria aula. O Edmodo propicia a aprendizagem, seja esta no ensino presencial não a 

limitando no espaço-tempo que lhe é intrínseco, no ensino semipresencial ou no ensino à 

distância (e-learning), o que faz dela uma plataforma em b-learning. 

O Edmodo encontra-se disponível em app para dispositivos móveis – tablet e smartphone 

para os diversos SO (Android, iOS e Windows). Esta plataforma permite, deste modo, a 

mobilidade do ensino (m-learning), isto é, permite uma modalidade educacional baseada na 

utilização de tecnologias móveis que possibilita o processo de ensino e de aprendizagem em 

mobilidade, não apenas no espaço, mas também no tempo, tornando-o num processo mais 

flexível e de maior disponibilidade e acessibilidade a todos: aluno, professor e 

pais/encarregados de educação, tutores ou orientadores. O Edmodo permite assim um ensino 

e aprendizagem mais vasto e alargado do que qualquer outra modalidade de ensino, como o 

ensino presencial, o e-learning e até mesmo o b-learning. 

O recurso da parte do professor a este tipo de tecnologias como forma de apoio da sua função 

primordial que é ensinar, permite-lhe controlar os caminhos percorridos pelo aluno, 

automatizar o fornecimento de respostas às atividades e o feedback em relação ao seu 

desempenho. O Edmodo permite ao professor organizar situações de aprendizagem, planear 

e propor atividades e disponibilizar materiais de apoio com o uso de multimédia. Segundo 

Almeida (2003), o professor é assim um mediador e orientador do aluno, que fornece 

informação relevante, com o objetivo de potenciar a aprendizagem do aluno, ao incentivar a 

busca de distintas fontes de informações e na reflexão sobre processos na realização de 

diferentes tipos de tarefas e trabalhos. Na perspetiva do aluno, Almeida (2003) considera 

que participar num ambiente digital é estar junto virtualmente, visto que implica expressar 

pensamentos, tomar decisões, dialogar, trocar informações e experiências e produzir 

conhecimento. Além disto, propicia as trocas de impressões entre os alunos e a constituição 

de trabalho cooperativo ao interagirem e discutirem problemáticas e temas. 

O Edmodo é um meio de aprender e um reforço das aulas presenciais. Enquanto os alunos o 

utilizam para aprender, têm ainda oportunidade de melhorar as suas capacidades de 

manuseamento da generalidade das TIC. Esta tecnologia é uma mais-valia e uma das formas 

mais inovadoras como recurso educativo. Pode contribuir para a integração de todos os 

alunos. Para alunos com maiores dificuldades, esta tecnologia de aprendizagem pode ser o 

instrumento que necessitam, no colmatar das diferenças em relação a outros alunos, tanto a 

nível escolar como social. As escolas devem possuir um papel importante em assegurar que 
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os alunos usem tecnologias como o Edmodo de forma significativa, enquanto que os 

professores têm a função de construir oportunidades e estimular uma vontade continuada 

nos alunos no sentido do uso destas tecnologias. 

O Edmodo enquanto rede social de aprendizagem permite uma maior proximidade e 

permanente contacto entre os elementos integrantes do processo de ensino e de 

aprendizagem de uma ou mais turmas da mesma ou diferentes escolas. Tanto as escolas 

como as casas foram transformadas em locais ligados à cultura multimédia global, 

integrando uma grande variedade de informação audiovisual e sistemas de 

telecomunicações. No ensino pode e deve usar-se estas mais-valias tanto no âmbito 

interpessoal como educacional. 

Estudos indicam que as pessoas com maior aceitação em adotar as novas tecnologias são 

geralmente mais novas, com melhor nível de educação e provenientes de estratos 

socioeconómicos mais elevados. Os estudantes de zonas rurais podem ter um menor acesso 

às TIC devido a um conjunto diversificado de fatores, incluindo os económicos e falta de 

interesse tecnológico da parte dos pais (Reis, 2010). A escola tem um papel essencial no 

sentido de colmatar estes desníveis sociais e económicos através da promoção de atividades 

que impliquem a utilização das TIC de igual modo, nomeadamente tecnologias que oferecem 

apoio ao ensino e à aprendizagem. Com o Edmodo, poder-se-á potenciar a aproximação entre 

as tecnologias e os pais de classes socioeconomicamente mais desfavorecidas, já que 

permitem o acompanhamento do progresso dos seus filhos e uma ligação mais próxima do 

ambiente escolar e dos próprios professores. Por conseguinte, os seus filhos poderão ter um 

menor desfasamento de oportunidades de contacto com as tecnologias em relação a famílias 

mais favorecidas economicamente. As experiências com computadores há muito que são 

consideradas como cruciais no desenvolvimento de atitudes positivas para o uso das TIC 

durante a vida adulta, e se se conciliar estas experiências com a aprendizagem é o ideal. 

Além disto, a utilização das tecnologias de aprendizagem pode promover o tempo que os 

pais passam com os seus filhos, sendo isto de extrema importante, pois, e segundo Reis et 

al. (2010), o desempenho intelectual e a competência social de um aluno é altamente 

dependente do tipo de participação que os pais oferecem aos seus filhos. 

Com a integração do Edmodo no processo de aprendizagem, o aluno tem a possibilidade de 

realizar as atividades escolares em momentos e espaços que mais lhe convier. Pode gravar, 

rever, alterar em tempos e espaços diferentes, o que dá a possibilidade de melhorar as suas 

atividades e trabalhos. Segundo Reis (2010), os alunos que utilizam as TIC para aprender: 
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escrevem com mais prazer; tornam-se mais comunicativos, sociáveis, criativos, autónomos, 

confiantes e ativos; têm um maior tempo e espaço de estudo; aumentam a autoconfiança. À 

medida que vai dominando estas tecnologias o aluno desenvolve capacidades com outras 

tecnologias como Internet, outras aplicações e programas, e mesmo dispositivos como o 

computador, o teclado, o rato, a impressora, o tablet ou o smartphone. O aumento da sua 

motivação, graças à utilização dos LMS, leva a melhorar o seu contributo, em todas as 

situações do seu trajeto escolar, como nas relações interpessoais, nas aulas e nos momentos 

de avaliação. O Edmodo promove ainda uma maior entreajuda, pois os que têm menos 

dificuldades podem prestar auxílio e apoio aos colegas que revelam mais dificuldades, uma 

vez que o tempo de realização das atividades é mais flexível. Isto vem na linha de 

pensamento de Keil (2008) apud Reis (2010, p. 93), quando afirma que os alunos “adquirem 

a maior parte dos seus conhecimentos em segunda mão, através dos outros”. 

O Edmodo possibilita também uma aprendizagem através de exercícios e jogos, não só 

através das tarefas e atividades, mas também através das diversas aplicações (programas e 

jogos didáticos) disponíveis na App Store do Edmodo. Estas práticas educativas têm as suas 

vantagens, embora impliquem uma gestão adequada de atividades. Deve conhecer-se bem 

cada aluno em termos de: necessidades educativas; conhecimentos que já possui; a 

capacidade de aquisição de novos saberes; adequação das atividades e exercícios com os 

conteúdos programáticos e objetivos definidos. É necessário ainda considerar que, e no 

seguimento do que Keil (2008) apud Reis (2010, p. 93) defende, a maioria do conhecimento 

“ocorre em muitas configurações não escolares, como através da televisão, museus, 

brinquedos e outros artefactos, a internet, ou mesmo em vários jogos e atividades como 

xadrez, cozinhar, ou gerindo uma venda de limonada”. Tanto os professores como os 

investigadores concordam que é através do uso de exercícios e jogos que o processo de 

aprendizagem se torna efetivo. Os defensores da teoria sociocultural reiteram que a 

aprendizagem é primeiramente um processo social mediado pelas interações usando 

ferramentas. O Edmodo inclui-se nestas ferramentas. Seymour Papert, discípulo de Jean 

Piaget, propôs a utilização de ferramentas, particularmente o computador, para ajudar no 

processo de construção do conhecimento, adaptando os princípios do construtivismo 

cognitivo do seu mestre de forma a obter uma melhor utilização da tecnologia (Reis, 2010). 

Além disto, Reis et al. salientam que 

a partir, tanto quanto possível, de tarefas e problemas que sejam 

significativos e desafiadores para os alunos, os ambientes de aprendizagem 
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devem iniciar processos de aprendizagem construtivos socialmente 

apoiados que ampliem competências autorreguladas cognitivas e volitivas 

nos alunos (De Corte, 2004 apud Reis et al., 2011, p. 7). 
 

Espera-se que os alunos estejam aptos a utilizar os conhecimentos e habilidades adquiridos 

para resolver futuras situações relacionadas com a vida quotidiana, algo que Bransford & 

Schwartz (1999) e Bransford et al. (2006) apud Reis et al. (2011, p. 8) chamam de 

“preparação para a aprendizagem futura”. 

O Edmodo propicia o cooperativismo e a colaboração que abrem possibilidades de 

desenvolvimento cognitivo por meio da comunicação, da linguagem e de dimensões sócio 

afetivas. Neste sentido pode concluir-se que os alunos com maiores dificuldades de 

aprendizagem realizam a interação mais facilmente com as demais, promovendo a sua 

inclusão, e ainda, que a informática é assim para o professor um recurso pedagógico 

importante para a aprendizagem do aluno no processo de desenvolvimento social (Felipe, 

Bacaro & Altoé, 2008). Felipe, Bacaro & Altoé (2008) afirmam ainda que, desenvolver os 

recursos necessários por meio da informática educativa trará uma maior acessibilidade e 

neutralizará as barreiras que os alunos com mais dificuldades encontram, criando assim 

ambientes ricos de aprendizagem, maior interação com a máquina e com outras pessoas, e 

estará possivelmente combatendo eventuais preconceitos dos quais são vítimas. Quando são 

possibilitadas a interação e a aprendizagem, explicitando as suas ideias, estarão, também, 

investindo em outra função, ou seja, no seu relacionamento com os outros. Assim, os alunos 

com mais dificuldades de aprendizagem terão a possibilidade de lidar com as diversidades 

encontradas de uma maneira mais clara e objetiva. 

A plataforma de aprendizagem Edmodo permite um apoio à aprendizagem dos conteúdos 

abordados nas aulas sem limites temporais e espaciais. Isto é, ajuda no desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem dentro e fora do tempo e espaço da sala de aula. A 

aprendizagem pode ser assim contínua, colmatando o problema de os alunos esquecerem os 

conteúdos durante os intervalos entre aulas da mesma disciplina. Isto possibilita ao 

professor, para além do apoio dado em atividades extra-aula, estar em contacto quase 

permanente com os alunos para sessões de dúvidas individuais ou em grupo. No caso de 

sessão de dúvidas individuais, os alunos mais tímidos por vezes têm dificuldade em colocar 

dúvidas perante os seus colegas, e esta é uma excelente oportunidade para o aluno se 

manifestar, e expor as suas dúvidas e dificuldades de forma mais descontraída, aberta e 

descomplexada. 
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O Edmodo é ainda uma excelente ferramenta de feedback aluno/professor, através do qual o 

professor identifica: a evolução dos alunos, os conhecimentos adquiridos e as dúvidas que 

persistem; identifica os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e em que pontos 

da matéria isso se verifica. O Edmodo faculta ainda o feedback no sentido professor/aluno, 

a partir do qual os alunos têm a oportunidade de identificar quais os pontos da matéria que 

o professor foca e a constatação da sua evolução na matéria. O aluno pode assim comprovar 

se está ou não no caminho certo, sendo fundamental na anotação de uma série de indicadores 

do caminho a seguir. 

O Edmodo apresenta um sistema de mensagens que permite o contacto entre professor e pais 

ou encarregados de educação ou orientadores. Esta funcionalidade contribui para uma maior 

e melhor aproximação entre estes intervenientes, que é essencial no melhoramento do 

processo de ensino e de aprendizagem. Apresenta ainda um sistema de atribuição de 

símbolos virtuais – “medalhas”, que funcionam como prémios de recompensa de conclusão 

de atividades. Estas medalhas são de vários níveis conforme a classificação atribuída nas 

atividades, nos exercícios ou nos testes. Servem como reforço positivo à aprendizagem do 

aluno, instigando a sua motivação, gosto pelo seu trabalho e evolução na disciplina. 

Esta plataforma Edmodo é uma plataforma gratuita, disponível a todos, e para tal basta criar 

uma conta com perfil de professor (administrador). Através de uma conta deste tipo, uma 

mesma disciplina ou curso pode ser partilhado ou mesmo administrado por diferentes 

professores, e mesmo entre diferentes escolas. Isto possibilita o intercâmbio de ideias e 

métodos pedagógicos entre professores, de uma ou mais escolas, uniformizando as 

intervenções no ensino, que contribui e muito para o melhoramento do ensino. 

Um meio de aprendizagem visualmente atrativo, como é o Edmodo, é uma forma de motivar 

e incentivar os alunos a terem mais prazer na aquisição do conhecimento. A associação do 

divertimento com o saber é um passo primordial para o aluno aprender. O aprender digital 

fornece essas vantagens, através da interatividade, movimento, grafismo, atribuição de 

símbolos e interação dos alunos em atividades. 

O Edmodo apresenta a funcionalidade de testes com diversos tipos de questões, atribuição 

de classificação automática e de símbolos como reforço da aprendizagem. Os exercícios 

digitais são muito bem-recebidos pelos alunos. A partir de um estudo realizado com alunos 

do 4.º ano de escolaridade na disciplina de Português com a aplicação de exercícios digitais 

num sistema web, Candeias, Reis, Peres, Escola & Reis (2015) afirmam que os exercícios 
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digitais são os favoritos dos alunos ao manifestarem uma atitude mais positiva, uma maior 

motivação e abertura para o uso da web, ao contrário dos exercícios em suporte de papel. 

Contudo, os testes digitais devem ser utilizados com ponderação devido às limitações que 

lhes são intrínsecas. Nem todos os conteúdos se enquadram da melhor forma neste tipo de 

testes, pelo que é aconselhável uma alternância entre tipo de testes, em papel e digitais. As 

classificações nos testes digitais são normalmente imediatas, e poderão estar associadas a 

recompensas através de símbolos, como as “medalhas” do Edmodo, o que reforça 

positivamente os diferentes sentidos do aluno, e sem dúvida contribuiu para cativar e motivar 

o mesmo. Reis (2010) a partir do seu estudo de caso com crianças com Deficiência Mental 

e com Paralisia Cerebral, conclui que os estes manifestam preferência por exercícios 

multimédia em vez de exercícios em formato papel e apresentam uma atitude mais positiva 

em relação aos primeiros. De uma forma global, através deste estudo, Reis (2010) considera 

que a concentração, o interesse e a vontade aumentam e, pelo contrário, a ansiedade, a apatia, 

a indiferença e a dificuldade na resolução de exercícios diminuem. Este autor refere ainda 

que as novas tecnologias não substituem a necessidade de orientação humana, mas reforçam 

o papel de tal orientação. É assim consensual que os alunos devem entrar progressivamente 

em contacto com as novas ferramentas de ensino/estudo, a fim de estas se tornarem parte do 

ambiente de aprendizagem. 

Contudo, deve-se ter presente que de nada vale este empenho se não se conhecer o aluno em 

termos de personalidade, do seu processo de desenvolvimento, das características próprias 

inerentes às suas dificuldades cognitivas e das suas possibilidades educativas. Só 

conhecendo bem estas caraterísticas é que se poderá elaborar adequações curriculares 

individuais que se ajustem às necessidades do aluno de modo a contribuírem para uma 

aprendizagem efetiva e desenvolvimento de competências. Os pais têm um papel vital nesta 

situação, visto serem os educadores primeiros na orientação social e escolar. No caso da 

orientação escolar, são os pais que podem e devem ajudar os seus filhos na realização de 

tarefas e atividades, e na partilha de informações sobre estes com o professor, quanto à sua 

personalidade, dificuldades sentidas, experiências de vida e suas opiniões quanto aos 

métodos de ensino aplicados. O Edmodo, ao permitir esta troca de informação entre 

professor e pais através do seu sistema de mensagens, permite uma relação entre estes mais 

regular e, por conseguinte, mais aproximada e coesa, facultando informação essencial a 

ambos no acompanhamento do aluno/educando no seu processo de aprendizagem, e, não 

extinguindo, mas colmatando uma necessidade de marcação de reuniões presenciais 
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extraordinárias, que devido a eventuais incompatibilidades da disponibilidade de ambos, 

poderão ser difíceis de ocorrer. 

A utilização de software de aprendizagem deve estar integrada no processo de 

ensino/aprendizagem, quanto mais não seja, para estar no seguimento: da estratégica do 

desenvolvimento da tecnologia educativa em Portugal, sobretudo pelo lugar que esta 

concede à integração das TIC nos vários níveis de ensino; das competências gerais previstas 

para o ensino básico no seu 3.º ciclo ao indicarem as tecnologias da informação como um 

suporte fundamental de aprendizagem; das várias iniciativas governamentais nesta área ao 

criarem condições mais adequadas à integração de dispositivos tecnológicos nos processos 

de ensino e de aprendizagem em todas as áreas do conhecimento (Escola, Aires, Reis & Reis, 

2011). 

Em síntese, poder-se-á concluir que o Edmodo de uma forma generalizada é por si só uma 

ferramenta motivacional para o aluno aprender com mais vontade, interesse e prazer, seja 

ele de que nível de ensino for. 
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3. Prática de ensino supervisionada 

3.1. Caraterização do contexto da PES 

3.1.1. Caracterização do meio 

Vila Real é sede de concelho e capital de distrito e é constituído por vinte Freguesias, com 

uma população global que ronda os 52.000 habitantes, para uma área de cerca de 370 km2. 

A cidade de Vila Real está situada a cerca de 450 metros de altitude, na margem direita do 

rio Corgo, um afluente do Douro, localizada no planalto rodeado de altas montanhas, em que 

se destacam as serras do Marão e do Alvão. Dista aproximadamente 85 quilómetros, em 

linha reta, do Oceano Atlântico, que lhe fica a Oeste, 15 quilómetros do rio Douro, que lhe 

corre a Sul, e, para Norte, cerca de 65 quilómetros da fronteira com a Galiza, Espanha 

(Município de Vila Real, 2016). 

Para além da feição urbana da sua sede, o Concelho de Vila Real mantém características 

rurais bem marcadas. Os tipos de paisagens que dominam são a zona mais montanhosa das 

Serras do Marão e do Alvão, separadas pela terra verdejante e fértil do Vale da Campeã, e a 

Sul, os vinhedos em socalco com a proximidade do Douro. Por toda a parte existem linhas 

de água que irrigam a área do Concelho, onde se destaca o Rio Corgo, que atravessa a cidade 

de Vila Real num pequeno mas profundo vale. 

As 20 Freguesias que compõem o Concelho são: Abaças, União das Freguesias de 

Adoufe/Vilarinho de Samardã, Andrães, Arroios, União das Freguesias de Borbela/Lamas 

de Ôlo, Campeã, União das Freguesias de Constantim/Vale de Nogueiras, União das 

Freguesias de Nogueira/Ermida, Folhadela, Guiães, União das Freguesias de São Tomé do 

Castelo/Justes, União das Freguesias de Mouçós/Lamares, Lordelo, Mateus, Mondrões, 

União das Freguesias de Vila Real, Parada de Cunhos, União das Freguesias de São Miguel 

da Pena/Quintã/Vila Cova, Torgueda e Vila Marim (Município de Vila Real, 2016). 

Segundo os Censos 2011, o município de Vila Real apresenta 51.850 habitantes, sendo, na 

sua maioria, habitantes do sexo feminino com 52,42%. O número de famílias é de 19.214 

com uma dimensão média de 2,7 elementos por família. Verifica-se ainda um maior número 

de alojamentos, com 29.997, do que de edifícios, com 21.167 (INE, 2016). A demografia do 

distrito e do município de Vila Real é conforme a Figura 6. 
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Figura 6 - Demografia do Município de Vila Real 

(adaptado dos Censos 2011 - INE, 2016; consultado em 14 de junho de 2016) 
 

O município de Vila Real é uma área geográfica rica em instituições e património histórico 

e cultural, dos quais se destacam (Projeto Educativo, 2015 a 2018, p. 4): 

 Museus e instituições científicas e culturais: Museu do Som e Imagem, Museu de 

Numismática, Museu da Vila Velha, Museu Geológico (UTAD), Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Hospital Veterinário (UTAD), Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Casa-Museu do Palácio de Mateus, Teatro 

Municipal, Ciência Viva, Santuário de Panóias; 

 Instituições de interesse público: Câmara Municipal de Vila Real, Escola Fixa de 

Trânsito, Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Centro de Saúde 

número um, Cruz Vermelha, Quartel da GNR, Esquadra da PSP, Regimento de 

Infantaria 13, Corporações de Bombeiros (Cruz Verde e Cruz Branca), Conservatório 

de Música de Vila Real, Biblioteca Municipal, Grémio Literário, Arquivo Distrital e 

Arquivo Municipal; 

 Património religioso: Igreja de S. Domingos (Sé Catedral), Igreja de S. Pedro, Capela 

Nova, Igreja da Misericórdia, Capela de S. Lázaro, Capela de Santo António 

Esquecido; 

 Conjuntos arquitetónicos públicos e privados: Ponte de Santa Margarida, Ponte 

romana das Flores, Torre de Quintela, Casa de Diogo Cão, Casa das Barrocas;  

 Parques Naturais e Jardins: Parque Natural do Alvão, Jardim da Carreira, Parque 

Florestal, Parque Corgo, Jardim Botânico (UTAD), Campus (UTAD); 

 Património Imaterial: Barro negro de Bisalhães, Linho de Agarez, Gastronomia e 

Doçaria Regional, Grupos Etnográficos e Bandas Filarmónicas. 
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O concelho de Vila Real, quanto à dinâmica demográfica e à situação socioeconómica das 

famílias, caracteriza-se por um forte envelhecimento da população, assistindo-se a uma 

diminuição drástica do grupo etário dos jovens dos 0 aos 14 anos, e a um aumento da 

percentagem de idosos com mais de 64 anos, como se constata no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 - População residente no Município de Vila Real: total e por grupos etários 

(adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 14) 
 

Este envelhecimento repercute-se na população escolar que tem vindo a diminuir 

consideravelmente em consequência da queda abrupta da taxa de natalidade verificada nas 

últimas décadas. 

Este contexto demográfico implicou uma reestruturação da rede escolar que levou ao 

encerramento de escolas e à consequente necessidade de transporte de crianças para aldeias 

vizinhas. 

Como o Concelho de Vila Real se situa na Região Norte de Portugal, o AEDC possui um 

meio envolvente singular. Segundo o Estudo sobre a Pobreza na Região Norte de Portugal 

elaborado em 2009 pelo Centro de Estatística da Associação Nacional das Pequenas e 

Médias Empresas (PME) e pela Universidade Fernando Pessoa para a Comissão Europeia, 

esta região é a mais pobre de Portugal e está entre as 30 mais pobres das 254 regiões da EU-

258, enquanto “Trás-os-Montes” é classificada como a Sub-Região mais pobre da EU-279 

(Projeto Educativo, 2015 a 2018, p. 15). 

A população ativa dedica-se maioritariamente a atividades do setor terciário com serviços e 

comércio, seguido do setor secundário com destaque para a indústria transformadora e 

                                                 
8 EU-25: Membros da União Europeia entre 1 de maio de 2004 e 31 de dezembro de 2006: Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, 

Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Reino Unido, Áustria, Finlândia, Suécia, Chipre, Republica Checa, Estónia, 

Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia. 
9 EU-27: Membros da União Europeia entre 1 de janeiro de 2007 e 30 junho de 2013: EU-25 + Bulgária e Roménia. 
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construção civil, e por último, o setor primário com a agricultura e pecuária e a indústria 

extrativa. Os números indicadores da distribuição da população por setor de atividade 

encontram-se no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Distribuição da população ativa por setor de atividade 

(Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 15) 
 

É de relevar ainda, conforme se verifica na Tabela 4, o elevado número de população 

desempregada, que apresentou flutuações nos últimos anos. Esta população é em número 

superior ao da população ativa no setor secundário. 

Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional 

(Média anual)10 

Anos 2012 2013 2014 

N.º de 

desempregados 
3274,3 3719,7 3531,1 

Tabela 4 - Evolução do desemprego no Município de Vila Real 

(adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 15) 
 

A partir dos Censos 2011 concluiu-se que a população residente da zona geográfica de Vila 

Real apresenta 5,53% de analfabetismo. Concluiu-se também que na generalidade dos níveis 

de escolaridade, as mulheres apresentam uma maior taxa de conclusão. Verifica-se por 

último e também em traços gerais, que os níveis de ensino concluídos com maior número de 

indivíduos são o 1.º CEB e o Ensino Superior respetivamente. Os valores da população 

residente segundo o nível de escolaridade e da taxa de analfabetismo por sexo são os 

apresentados na Tabela 5 (Censos 2011 – INE, 2016). 

                                                 
10 Fontes de dados: IEFP/MSESS. Fonte: PORDATA. Última atualização: 2015-02-05. 
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Tabela 5 - População residente segundo o nível de escolaridade, sexo e taxa de analfabetismo 

(adaptado do INE, 2016; consultado em 14 de junho de 2016) 
 

Quanto à população com 15 e mais anos, residente no concelho de Vila Real, em 2011, 

verifica-se que o grupo maioritário possui apenas o 1.º CEB, aproximadamente 11.000 

indivíduos. É ainda relevante o número de pessoas sem nível de escolaridade com cerca de 

4.500 indivíduos, bem como o número de pessoas que tem como habilitação o 2.º CEB com 

cerca de 4.500 indivíduos. Estes dados encontram-se evidenciados pelo Gráfico 3. 

 
Gráfico 3 - População residente com 15 e mais anos, por nível de ensino 

(adaptado Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 16) 
 

Assim se conclui que existe um número significativo de residentes sem a escolaridade 

básica. O AEDC tem dado um contributo importante para reverter esta realidade, através da 

oferta de cursos de Educação e Formação de Adultos, que deverão ser uma aposta a manter. 

Um aspeto a relevar sobre a caraterização do meio escolar onde se encontra o AEDC, são os 

estabelecimentos de ensino para os diferentes níveis de escolaridade no município de Vila 

Real apresentarem números bastante díspares. Existem 34 estabelecimentos para o ensino 

pré-escolar e 25 estabelecimentos para o ensino do 1.º CEB. Em contraste com estes valores 

encontram-se os estabelecimentos para o 2.º CEB, para o 3.º CEB e para o Ensino 
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Secundário, com 4, 7 e 6 estabelecimentos respetivamente. Estes números podem ser 

indicadores da grande taxa de abandono escolar após a conclusão do 1.º CEB, já que existe 

uma grande discrepância entre o número de escolas até o 1.º CEB e após este. O gráfico 4 

resulta de um estudo estatístico apresenta o número de estabelecimentos de ensino para os 

diferentes níveis de escolaridade no município de Vila Real (PORDATA, 2016). 

 
Gráfico 4 - Estabelecimentos no ensino pré-escolar, básico e secundário 

(adaptado do PORDATA, 2016; consultado em 14 de junho de 2016) 
 

3.1.2. Caracterização da escola 

A caracterização da Escola encontra-se, na sua generalidade, em conformidade com o 

documento Projeto Educativo do AEDC de 2015 a 2018. O Projeto Educativo é o documento 

que contém alguns dos elementos mais relevantes do AEDC. O Projeto Educativo serve de 

orientação da dinâmica do AEDC nos três anos de 2015 a 2018. De acordo com o disposto 

no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, artigo 9.º, entende-se por Projeto Educativo o 

“documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas (...), elaborado 

e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no 

qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo as quais o 

agrupamento de escolas (...) se propõe cumprir a sua função educativa”. 

O AEDC, criado em 2003, é um mega agrupamento com a inclusão de o agrupamento 

horizontal “Do Alvão às Portas da Bila” e, posteriormente, o agrupamento horizontal “D. 

Dinis”, com a Escola Básica 2,3 Diogo Cão como escola sede. O artigo 6.º do Decreto-Lei 
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n.º 75/2008 diz que um agrupamento de escolas “é uma unidade organizacional, dotada de 

órgãos próprios de administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação 

pré-escolar e escolas de um ou mais níveis e ciclos de ensino”, com vista à realização das 

finalidades de: proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos 

numa dada área geográfica e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino; 

superar situações de isolamento de escolas e prevenir a exclusão social e escolar; reforçar a 

capacidade pedagógica das escolas e realizar a gestão racional dos recursos; e de garantir o 

funcionamento de um regime de autonomia, administração e gestão. 

Desde 2009, que o AEDC é um território educativo de intervenção prioritária (TEIP) que se 

define, segundo Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro, artigo 2.º, por um 

agrupamento de escolas “com elevado número de alunos em risco de exclusão social e 

escolar, identificados e selecionados a partir da análise de indicadores de resultados do 

sistema educativo e de indicadores sociais dos territórios em que as escolas se inserem”. O 

AEDC tem contrato de autonomia a partir do ano de 2012/13, que de acordo com o Decreto-

Lei n.º 75/2008, artigo 57.º, entende-se por um 

acordo celebrado entre a escola, o Ministério da Educação, a câmara 

municipal e, eventualmente, outros parceiros da comunidade interessados, 

através do qual se definem objetivos e se fixam as condições que 

viabilizam o desenvolvimento do projeto educativo apresentado pelos 

órgãos de administração e gestão de uma escola ou de um agrupamento de 

escolas. 
 

Ainda segundo o Decreto-Lei n.º 75/2008, artigo 8.º, 

A autonomia é a faculdade reconhecida ao agrupamento de escolas (…) 

pela lei e pela administração educativa de tomar decisões nos domínios da 

organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos 

humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, 

administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e 

recursos que lhe estão atribuídos. 
 

O AEDC é ainda uma escola de referência para a educação de alunos cegos e com baixa 

visão, bem como para a intervenção precoce na infância. Afirma-se também como escola 

inclusiva, que ambiciona desenvolver uma dinâmica integradora assente em quatro pilares 

orientadores: potencial de cada aluno, projeto de vida, recursos, a organização e o meio 

envolvente (Projeto Educativo, 2015 a 2018, p. 1). 

O agrupamento enquadra-se numa visão holística da educação, que valoriza a dimensão do 

domínio científico, emocional, estético, moral e que promove os valores humanos. O 
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objetivo é que o Agrupamento seja reconhecido como referência de qualidade educativa, 

cumprindo o serviço público de educação e que, em articulação com o Ministério da 

Educação e Cultura e contando com a colaboração permanente da autarquia e parceiros, 

otimize um modelo pedagógico centrado na melhoria da aprendizagem dos alunos, que o 

situe entre aqueles que apresentam melhores práticas pedagógicas a nível local e regional. 

A Missão do AEDC é formar cidadãos responsáveis, solidários, honestos e que respeitem o 

outro em todas as suas vertentes, garantindo, assim, a formação integral dos alunos, ao 

assegurar o seu desenvolvimento a nível científico, sustentado em práticas de cidadania ativa 

que efetivem o seu sucesso educativo. No futuro, o AEDC considerará como valores 

fundamentais a liberdade, a igualdade de oportunidades, a tolerância, a neutralidade e a 

pluralidade que serão garantias duma visão de escola enquanto organização pública. Tentará 

ainda a efetivação de uma procura permanente de formação que permita entender a mudança 

e estar preparado para ela, numa atitude solidária de compreensão pelo mundo e pelos 

acontecimentos exteriores (Projeto Educativo, 2015 a 2018, p. 19). 

O AEDC encontra-se geograficamente num meio onde existem estabelecimentos de 

educação e ensino públicos e privados na região urbana potencialmente da área de influência 

do AEDC. Isto tem repercussões específicas nos diferentes níveis de educação e ensino. O 

AEDC não tem capacidade de atender a todas as solicitações de frequência ao nível da 

educação pré-escolar e do 1.º CEB, uma vez que a procura excede a oferta de vagas 

existentes nos estabelecimentos do tecido urbano. Assim, as famílias veem-se na necessidade 

de optar por atrasar o ingresso por um ano, ou efetuar a matrícula no outro agrupamento da 

cidade ou ainda efetuá-la numa instituição privada. Ao nível do 2.º CEB embora a procura 

seja grande, o AEDC tem conseguido dar resposta a todas as solicitações. No 3.º CEB há 

uma tendência de saída dos alunos para as duas escolas secundárias com 3.º CEB localizadas 

no centro da cidade, levando a uma perca da maioria dos alunos no fim do 2.º CEB da parte 

do AEDC. Recentemente esta tendência de saída dos alunos do AEDC tem vindo a diminuir, 

graças ao envolvimento de toda a comunidade escolar, com destaque para a direção do 

agrupamento e para os diretores de turma, potenciado pelos recursos atribuídos pelo TEIP. 

O AEDC tem-se estruturado para a comunidade como local dinamizador da cultura 

científica, artística e desportiva, como elo de ligação entre a população de diferentes escalões 

etários, como mediador na proteção aos mais carenciados, tendo como principal objetivo a 

procura de caminhos para a excelência. Organiza clubes e oficinas extraescolares de 

Educação para a Arte, Música, Defesa do Ambiente, Desporto e possui também unidades 
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para a intervenção precoce e uma unidade de multideficiência. Dá relevo e tem tradição em 

candidaturas bem-sucedidas, como o Programa Eco-Escolas e Comenius e, mais 

recentemente, Erasmus +. O AEDC tem procurado abrir-se continuamente à comunidade, 

participando com os seus alunos nas ações para as quais é solicitado e propondo outras, numa 

interação e diálogo permanentes. As visitas de estudo são também constantemente 

fomentadas, e que proporcionam uma aprendizagem experiencial (Projeto Educativo, 2015 

a 2018, p. 4). 

Quanto aos recursos humanos do AEDC, este apresenta as características próprias. O corpo 

docente, em 2015/2016, é constituído por 249 profissionais, distribuídos pelos diferentes 

níveis de educação e ensino, cerca de 76 % são do quadro de Agrupamento. O Gráfico 5 

mostra a distribuição dos docentes do AEDC quanto à sua situação profissional. 

 
Gráfico 5 - Distribuição do Corpo Docente por Situação Profissional 

(adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 5) 
 

Mais de 80% dos docentes leciona há 15 ou mais anos, o que demonstra um corpo docente 

com uma grande experiência profissional. Quanto à faixa etária, esta situa-se na sua maioria 

na faixa compreendida entre os 50 e 60 anos, com uma tendência de os docentes no 3.º CEB 

serem mais jovens. No AEDC o corpo docente é maioritariamente do género feminino, com 

cerca 78%. Na educação pré-escolar, 100% dos educadores de infância são mulheres. Como 

recursos humanos o AEDC tem ainda três técnicos especiais: 1 Psicólogo/a, 1 Assistente 

Social e 1 Animador/a Social, contratados anualmente, no âmbito do Projeto TEIP (Projeto 

Educativo, 2015 a 2018, pp. 5, 6). 

No que se refere aos recursos materiais, o Agrupamento situa-se numa área geográfica 

extensa que envolve um vasto território educativo, como se pode visualizar na Figura 7. 
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Figura 7 - Distribuição geográfica do AEDC 

(adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 8) 
 

O território do AEDC integra os estabelecimentos de ensino que constam na Tabela 6. 

 Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Diogo Cão;  

 Escola Básica de Agarez (1.º CEB);  

 Escola Básica de Arrabães (JI e 1.º CEB);  

 Escola Básica de Árvores (JI e 1.º CEB);  

 Escola Básica de Lordelo (JI e 1.º CEB);  

 Escola Básica de Mondrões (JI e 1.º CEB); 

 Escola Básica de Parada de Cunhos (JI e 1.º 

CEB);  

 Escola Básica de Prado (JI e 1.º CEB);  

 Escola Básica de Vendas de Cima (1.º CEB); 
 Escola Básica de Vila Marim (JI e 1.º CEB);  

 Escola Básica de Vilarinho da Samardã (JI e 1.º 

CEB);  

 Escola Básica n.º 1 de Vila Seca (JI e 1.º CEB);  

 Escola Básica n.º 2 de Vila Real (JI e 1.º CEB);  

 Escola Básica n.º 3 de Vila Real (JI e 1.º CEB);  

 Escola Básica n.º 6 de Vila Real (JI e 1.º CEB);  

 Jardim de Infância de Borbela;  

 Jardim de Infância de Gravelos;  

 Jardim de Infância do Bairro de S. Vicente de 

Paula;  

 Jardim de Infância de Pousada. 

Tabela 6 - Estabelecimentos de Ensino do AEDC 

(adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 8) 
 

Dos centros escolares mencionados na tabela anterior, destacam-se dois Centros Escolares 

de grande dimensão: Escola Básica de Árvores e Escola Básica de Bairro S. Vicente de 

Paula, ambos com Biblioteca, Pavilhão Gimnodesportivo, refeitório, sala de professores, 

polivalente, equipamentos informáticos, nomeadamente quadros interativos e computadores, 

e ainda, materiais didáticos diversificados, para as áreas de Matemática e Ensino 

Experimental das Ciências; dois Centros Escolares de média dimensão: Escola Básica de 

Flores e Escola Básica de Corgo, também equipadas com quadros interativos, computadores 

e materiais didáticos diversificados. Todos estes Centros Escolares apresentam espaços de 

lazer que incluem hortas pedagógicas e áreas de recreio com equipamentos de desporto e 

diversão. 
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No ano letivo de 1973/74 foi inaugurada a escola-sede como Escola Preparatória, onde 

funcionavam o 5.º e 6.º anos. A partir do ano letivo 1991/92, passou a incluir, faseadamente, 

o 3.º CEB. Situa-se na freguesia de Vila Real, Concelho e Distrito com o mesmo nome. 

Apresenta uma construção do tipo arquitetura Brandão, escolhido a partir do modelo 

Nórdico, permitindo uma melhor mobilidade, luminosidade e contacto com a Natureza, mas 

é pouco adaptado ao clima da região. É constituída por um pavilhão central onde se 

localizam: gabinetes da direção e das assessorias, serviços administrativos, sala de 

professores, sala de reuniões, sala de diretores de turma, gabinete de apoio ao aluno, 

biblioteca, ginásio, refeitório, bar, papelaria, reprografia, polivalente, receção e dois espaços 

exíguos atribuídos à rádio escola e à associação de pais. Apresenta ainda cinco pavilhões 

com salas de aula, sendo um destes dedicado à educação musical. Nos restantes, além de 

salas para aulas teóricas, há salas específicas para a realização de atividades experimentais: 

no 2.º pavilhão funciona um laboratório de Matemática e uma sala adaptada para as Ciências 

Naturais; no 1.º e no 3.º pavilhão funciona uma sala adaptada para as Ciências Naturais, 

enquanto no 4.º pavilhão existe um laboratório de Física e Química. Para além destes, existe 

ainda um bloco pré-fabricado e exíguo, adaptado para duas salas de aula e um outro pré-

fabricado, onde funciona a Sala de Estudo. Na escola-sede todas as salas estão equipadas 

com computador e projetor multimédia e/ou quadros interativos. Apesar destas condições a 

nível de recursos materiais, o número de salas de aula revela-se insuficiente, não permitindo 

a devida adequação e diferenciação funcional e tecnológica e dificultando a gestão flexível 

e diferenciada do currículo, bem como a promoção da ocupação plena dos tempos letivos. 

Juntamente com o ginásio, a escola utiliza ainda para a prática de modalidades desportivas, 

um outro pavilhão contíguo, cedido pelo Ministério da Educação. A área circundante é vasta 

e inclui: zonas arborizadas, três campos de jogos, dois destes com piso sintético, espaços de 

recreio e trajetos de circulação cobertos (Projeto Educativo, 2015 a 2018, p. 9). 

Entre os estabelecimentos do JI e 1.º CEB, encontram-se alguns localizados nos limites do 

concelho, em freguesias marcadamente rurais, caraterizadas por um forte envelhecimento da 

população, que provocou uma diminuição considerável da população escolar. Como já tinha 

sido dito isto levou a uma reestruturação da rede escolar que levou ao encerramento de 

escolas e à consequente necessidade de transporte de crianças para aldeias vizinhas. 

O AEDC no ano letivo 2015/2016 totaliza uma população escolar de 2326 crianças/alunos e 

160 adultos/formandos, conforme se verifica na Tabela 7. 
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Nível de 

Ensino 

Pré-

escolar 
1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB EFA 

N.º de turmas 27 47 28 13 9 

Total de 

alunos 
524 985 582 235 160 

Tabela 7 - Distribuição dos alunos por nível de ensino 

(adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 9) 
 

O AEDC tem tido como uma das suas prioridades a Educação e Formação de Adultos numa 

perspetiva de dar resposta às necessidades da população residente no concelho de Vila Real. 

Neste sentido, tem implementado o funcionamento de diversos cursos EFA, quer por sua 

iniciativa quer por iniciativa conjunta com outras entidades parceiras. Assim, o 

Agrupamento oferece todas as Ofertas Formativas constantes do CNQ. Ao nível da oferta 

para jovens, os Cursos Vocacionais, e relativamente à oferta para Adultos, as Competências 

Básicas, os cursos EFA B1, B2, B3 e EFA NS escolares e de dupla certificação e ainda 

Formações Modulares de acordo com o público alvo e a disponibilidade de aprovação das 

mesmas (Regulamento Interno, 2014 a 2018, p. 6). As ofertas em funcionamento no ano 

letivo 2015/2016 são as apresentadas na Tabela 8. 

TIPOLOGIA 
CURSOS EFA, VOCACIONAL 

E APRENDIZAGEM 

N.º de 

cursos 

N.º de 

alunos 
OBS: 

B1 Escolar 1 25  

B1 Escolar 1 25  

B1 Escolar – Estabelecimento Prisional 1 11  

B2 Escolar 1 25  

B2 
Eletricidade – Estabelecimento 

Prisional 
1 10  

B3 Dupla certificação – Costura 1 23 
Protocolado 

com o IEFP 

B3 Dupla certificação – Jardinagem 1 24 
Protocolado 

com o IEFP 

NS Escolar – Noturno 1 25  

Formação 

modular 
UFCD’s Estabelecimento Prisional 4 10  

NS Escolar - Estabelecimento Prisional 1 15  

Vocacional Eletrónica, Eletricidade e Informática 1 23  

Aprendizagem 
Técnico Instalador de Sistemas Solares 

Fotovoltaicos 
1 17 

Protocolado 

com o IEFP 

Tabela 8 - Ofertas formativas 

(adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 10) 
 

Como visto anteriormente, os Cursos EFA e as Formações Modulares, segundo a Portaria 

n.º 230/2008, e a Portaria n.º 1100/2010, de 22 de outubro, destinam-se a pessoas com idade 

igual ou superior a 18 anos, sem o ensino básico ou o ensino secundário concluído, assim 
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como, sem qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de 

trabalho. Relativamente aos efeitos das faltas nos cursos de adultos, quando um adulto 

ultrapassa o limite de faltas justificadas, ativa-se o prolongamento das atividades até ao 

cumprimento da totalidade das horas de formação, ou desenvolve-se mecanismos da 

recuperação para se atingir os objetivos de aprendizagem. O plano a aplicar ao adulto deve 

ser comunicado a todos os Professores/Formadores do Conselho de Turma/Equipa 

Pedagógica, assim como a avaliação e os resultados alcançados. No caso das faltas 

injustificadas, ao ser ultrapassado o seu limite previsto na lei, caberá ao Conselho de 

Turma/Equipa Pedagógica propor ao(à) Diretor(a) do Agrupamento, detentor do direito de 

decisão de aprovação, de um Plano de Recuperação das atividades até ao cumprimento do 

total das horas de formação ou das atividades (Regulamento Interno, 2014 a 2018, pp. 22, 

23). 

Quanto ao registo de assiduidade do Pessoal Docente nos cursos de adultos, os Professores 

devem assinar os respetivos Livros de Registo Diário de Turma, assim como o seu transporte 

de e para a sala de aula é da responsabilidade do mesmo (Regulamento Interno, 2014 a 2018, 

p. 25). 

Quanto a protocolos e a parcerias, o AEDC é uma unidade orgânica solícita e atenta à 

comunidade e ao meio em que está inserido. Tendo como princípio a utilidade pública, as 

parcerias são estabelecidas com qualquer entidade pública ou privada, desde que se lhe 

identifique valor pedagógico, científico, administrativo e financeiro da comunidade escolar 

(Regulamento Interno do AEDC, 2014 a 2018, p. 5). Nesta linha, estabeleceu várias 

parcerias, para dar resposta às necessidades dos alunos e das famílias que o procuram, das 

quais se destacam as parcerias com a UTAD e com o IEFP de Vila Real, conforme a Tabela 

9. 

Universidade de  

Trás-os-Montes e Alto Douro 

Protocolos de estágios, Formação e contratualização do Perito 

Externo. 

Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) 

Vila Real 

Área de Formação de jovens e adultos. Desenvolvimento de vários 

cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) e de 

Aprendizagem (Técnico/a de Instalação de Painéis Solares e 

Fotovoltaicos).  

Tabela 9 - Protocolos e Parcerias 

(adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 17) 
 

Relativamente à organização escolar do AEDC, esta define-se conforme o organograma que 

se encontra no Anexo 5 (adaptado do Projeto Educativo AEDC, 2015 a 2018, p. 23). 
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3.1.3. Caracterização da turma 

A caracterização da turma corresponde à descrição e análise geral dos formandos quanto à 

sua situação pessoal, de formação e profissional. A descrição e análise é feita à globalidade 

da turma em relação a diversas características como idade, sexo, desistências, situação face 

ao emprego e habilitações literárias, assim como a correlação entre elas. 

A avaliação das aprendizagens inicia-se com a avaliação diagnóstica que se realiza no início 

de cada ano escolar, embora não seja este o único momento de avaliação diagnóstica pois, e 

de acordo com os termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, esta 

avaliação deve ser realizada “sempre que seja considerado oportuno, sendo essencial para 

fundamentar a definição de planos didáticos, de estratégias de diferenciação pedagógica, de 

superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de 

apoio à orientação escolar e vocacional”. Nesta linha, poder-se-á considerar que a 

caracterização da turma é um instrumento de essencial importância como complemento desta 

modalidade de avaliação. Além disto, e como afirma García (1999, p. 39), “um bom 

professor é (…) um facilitador que cria condições que conduzem à aprendizagem e, para o 

conseguirem os professores devem conhecer os seus estudantes como indivíduos”. Esta 

caracterização fornece informação fulcral aos professores, pois é a partir dela que se pode 

aplicar estratégias e métodos pedagógicos mais adequados às necessidades e dificuldades de 

cada aluno, aplicar um acompanhamento diferenciado consoante a realidade da turma e em 

particular de cada aluno, aplicar uma mais correta integração do aluno no ambiente escolar 

e ainda dar apoio quanto ao seu percurso escolar do aluno, tudo isto no sentido de um ensino 

de sucesso. 

A PES ocorreu na turma com a tipologia de Curso EFA B3 de Dupla Certificação da Área 

de Educação e Formação 622 – Floricultura e Jardinagem, com o Código e Designação do 

Referencial de Formação 622161 – Operador/a de Jardinagem, Nível de Qualificação do 

Quadro Nacional de Qualificações (QNQ): 2 e Nível de Qualificação do Quadro Europeu de 

Qualificações (QEQ): 2 (Anexo 3). 

A caracterização seguinte está conforme informação facultada pelo Centro de Formação 

Profissional (CFP) de Vila Real e pelo Centro de Emprego de Vila Real e a partir dos 

documentos Listagem de Formandos do curso EFA B3 – Operador/a de Jardinagem e Projeto 
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Curricular de AEDC11, facultados pelo Mediador pessoal e social da turma e pelo Professor 

Cooperante da PES, bem como conforme outros meios de informação considerados 

relevantes. 

O mediador pessoal e social, para além dos professores, responsáveis por cada área de 

competências-chave que compõem a formação de base e a formação tecnológica e dos 

tutores da formação prática em contexto de trabalho, faz parte da equipa técnico-pedagógica 

com as competências gerais de colaborar na constituição dos grupos de formação ao 

participar no processo de recrutamento e seleção dos alunos, de garantir o acompanhamento 

e orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos, de assegurar o cumprimento dos 

percursos individuais e do percurso da turma, de assegurar a articulação entre a equipa 

técnico-pedagógica, o grupo de formação e a entidade formadora, e de orientar e desenvolver 

o diagnóstico dos alunos em articulação com os professores (Portaria n.º 283/2011, artigos 

24.º e 25.º). 

A turma EFA B3 - Operador/a de Jardinagem apresenta o código de curso 62201ZZ, com o 

número de ação 48, com o número de financiamento 62201UF060, com a descrição de curso 

de Operador/a de Jardinagem tutelado pelo IEFP de Vila Real em protocolo com o AEDC e 

com a Medida/Ação Tipo 2200 / POPH - A - Norte, Centro e Alentejo. 

 

 Análise sociocultural e económica da turma 

Esta análise far-se-á de forma global acompanhada e apoiada por tabelas e gráficos, 

nomeadamente no que diz respeito ao género, idade, situação face ao emprego, situação face 

ao desemprego enquanto beneficiários ou não de prestações sociais e habilitações literárias 

dos elementos que a constituem. Na generalidade a caracterização que se apresenta diz 

respeito ao momento de frequência do curso, isto é, tendo em conta a data de início do 

mesmo. Posteriormente, analisar-se-ão os motivos do abandono do curso de uma forma 

global, uma vez que os constrangimentos são díspares. 

Como já referido, um dos documentos que é utilizado como fonte para esta caracterização é 

a Listagem de Formandos, documento da responsabilidade do IEFP de Vila Real. Este 

documento encontra-se no Anexo 6. 

                                                 
11 Projeto Curricular de AEDC, disponível em: http://www.diogocao.edu.pt/index.php/2011-11-02-00-34-08/proj-curricular-de-agrup. 

http://www.diogocao.edu.pt/index.php/2011-11-02-00-34-08/proj-curricular-de-agrup


 

58 

 

A turma no início do curso era constituída por 24 alunos, com uma maioria de alunos do 

sexo feminino, com 17 elementos, e 7 elementos do sexo masculino. A partir do Gráfico 6, 

verifica-se que os alunos no início do curso pertenciam, na sua maioria, a faixas etárias altas, 

tendo a maioria das idades compreendidas na faixa entre os 47 e os 57 anos. Os alunos mais 

novos, ambos do sexo masculino, tinham 29 e 31 anos e o aluno mais velho, do sexo 

feminino, tinha 63 anos. O Gráfico 6 não apresenta nenhuma categoria com idades inferiores 

a 18 anos, visto que, e salvo autorização em contrário do serviço competente do 

funcionamento do curso EFA, os cursos EFA destinam-se a pessoas com idade igual ou 

superior a 18 anos à data do início da formação (Portaria n.º 283/2011, artigo 2.º, alíneas 1.ª 

e 3.ª). O mesmo gráfico demonstra ainda que não existiam alunos na faixa etária entre os 18 

anos e os 24 anos e existiam apenas dois alunos na faixa entre os 25 e os 35 anos, embora se 

esteja a analisar uma só turma, mas isto poderá ser indicador de que as faixas etárias mais 

novas apresentam uma maior percentagem de escolaridade básica concluída, neste caso o 2.º 

CEB concluído. 

 
Gráfico 6 - Distribuição dos alunos por género e idade no início do curso 

 

Em termos de habilitações literárias, a condição mínima de acesso ao percurso formativo de 

um curso EFA B3 é possuir o 2.º CEB concluído (Portaria n.º 283/2011, artigo 53.º), ou 

ainda ter iniciado sem conclusão do 3.º CEB. No seguimento disto, a turma quanto às suas 

habilitações literárias, aquando o início do curso, era constituída por 14 alunos, que 

corresponde a 58% do total de elementos da turma, com o 2.º CEB concluído, e os restantes 

10 de alunos, que corresponde a 42%, com o 3.º CEB iniciado, mas não concluído. Estes 

dados encontram-se evidenciados no Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Distribuição dos alunos por habilitações literárias no início do curso. 

 

A situação face ao emprego dos alunos no início do curso era de desempregados, 

diferenciando entre eles a sua situação relativa a subsídios sociais: subsídio de desemprego, 

subsídio social de desemprego, rendimento social de inserção e não subsidiado. 

Durante o período de tempo em que os formandos se encontram em formação qualquer 

prestação social de que são beneficiários não é interrompida. Contudo, os alunos que 

usufruem de qualquer um dos subsídios referidos não recebem pagamento de bolsas de 

formação (Despacho Normativo n.º 6/2013, de 24 de maio, artigo 2.º). Assim, os alunos 

beneficiários de subsídios sociais continuaram a receber os mesmos subsídios que 

beneficiavam anteriormente ao início da formação, sem direito a bolsa de formação. Os 

alunos não beneficiários de prestações sociais podem receber, segundo os termos do artigo 

1.º do Despacho Normativo n.º 6/2013, bolsa de formação, subsídio de alimentação, subsídio 

de transporte e subsídio de alojamento, bem como outras despesas, nomeadamente, seguros 

e despesas com acolhimento de dependentes a seu cargo. A atribuição destes subsídios aos 

alunos nesta situação está dependente da situação socioeconómica definida em entrevista da 

responsabilidade da entidade competente para a autorização do funcionamento do curso 

EFA, neste caso o IEFP de Vila Real. 

Verifica-se a partir da Tabela 10, que 12 alunos se encontravam na situação de beneficiários 

de subsídio de desemprego, visto garantirem o tempo mínimo “de 450 dias de trabalho por 

conta de outrem, com o correspondente registo de remunerações, num período de 24 meses 

imediatamente anterior à data do desemprego” (Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, 

artigo 22.º). 

O segundo subsídio com mais atribuições na turma é o rendimento social de inserção com 8 

alunos. Estes alunos são beneficiários deste subsídio, na medida em que se encontram 

abrangidos pelos termos da Lei n.º 13/2003, de 21 de maio. 

2.º CEB concluído

3.º CEB não concluído
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A beneficiar do subsídio social de desemprego encontram-se três alunos, visto estes alunos 

preencherem os requisitos do Decreto-Lei n.º 220/2006, artigo 22.º alínea 2.ª, que informa 

que “a atribuição do subsídio social de desemprego é de 180 dias de trabalho por conta de 

outrem, com o correspondeste registo de remunerações, num período de 12 meses 

imediatamente anterior à data do desemprego”. 

Somente um aluno se encontra na situação de não beneficiário de qualquer subsídio social, 

pelo que, e segundo os termos do artigo 1.º do Despacho Normativo n.º 6/2013, tem direito 

a bolsa de formação e subsídio de alimentação, e a partir de entrevista a cargo do IEFP de 

Vila Real, define-se se usufrui ou não da atribuição dos subsídios de transporte e de 

alojamento, assim como outras despesas como seguros e despesas com acolhimento de 

dependentes a seu cargo. 

No caso da maioria dos elementos do sexo masculino, encontravam-se a usufruir do subsídio 

de desemprego, e no caso dos elementos do sexo feminino, encontravam-se de forma 

sensivelmente repartida pelas situações de subsídio de desemprego e de rendimento social 

de inserção. 

Posto isto, e a partir da informação recolhida, os alunos no início do curso face à sua situação 

enquanto beneficiários ou não de subsídios sociais era conforme o disposto na Tabela 10. 

Situação dos alunos face ao desemprego por género e total 

  Masculino Feminino Turma 

S
it

u
a

çã
o

 d
e 

d
es

em
p

re
g

o
 

Subsídio de 

desemprego 
5 7 12 

Subsídio social de 

desemprego 
1 2 3 

Rendimento social 

de inserção 
0 8 8 

Não subsidiado 1 0 1 

Tabela 10 - Situação dos alunos face ao desemprego no início do curso por género e total. 
 

O Gráfico 8 apresenta e apoia a análise dos dados da tabela anterior em percentagens, isto é, 

quanto à situação dos alunos face ao emprego no início do curso por género e total. Destaca-

se deste gráfico que 50% dos alunos na totalidade usufrui de subsídio de desemprego, e 33% 

usufrui de rendimento social de inserção. Os alunos do sexo masculino na sua grande 

maioria, com 71%, beneficiam do subsídio de desemprego e perto da maioria dos alunos do 

sexo feminino beneficiam do rendimento social de inserção com 47%. Por último, apenas 

um aluno, do sexo masculino, não recebe qualquer apoio social. 
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Gráfico 8 - Situação dos alunos face ao desemprego no início do curso por género e total 

 

A turma inicialmente era composta por 24 alunos, 7 alunos do sexo masculino e 17 do sexo 

feminino, dos quais, durante os três anos de duração do curso, desistiram 7 alunos, sendo 2 

alunos do sexo masculino e 5 do sexo feminino, devido a constrangimentos expostos mais 

abaixo. Apesar de terem desistido mais mulheres do que homens, as percentagens iniciais e 

finais entre elementos do sexo masculino e do sexo feminino mantiveram-se, 71% do sexo 

feminino e 29% do sexo masculino, já que no início do curso existiam mais elementos do 

sexo feminino. Assim, o número de alunos da turma aquando o termo do curso, é de 17 

alunos. Estas conclusões têm como apoio o Gráfico 9. 

 
Gráfico 9 - Alunos que iniciaram e terminaram o curso, por género 

 

Apresenta-se por último, os motivos do abandono do curso de uma forma global. As razões 

pelas quais existiram 7 casos de desistência ao longo dos três anos de curso, devem-se a 

questões diferentes conforme se observa no gráfico seguinte. A maioria das desistências 

devem-se a alunos que encontraram emprego, em 4 dos 7 casos de desistência, todas as 
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outras situações verificadas são pontuais, tendo ocorrido em apenas um caso, como a 

desistência por doença, por assistência à família e por faltas injustificadas, não se tendo 

verificado nenhum caso de desistência por inaptidão manifestada na área de formação. Estes 

dados encontram-se no Gráfico 10. 

 
Gráfico 10 - Motivos de desistência do curso EFA B3 – Operador/a de Jardinagem 

 

3.2. Reuniões da equipa pedagógica 

A equipa pedagógica era constituída, e de acordo com o artigo 24.º da Portaria n.º 230/2008, 

pelo mediador e professores responsáveis pelas disciplinas da formação de base e formação 

tecnológica. 

Ao longo do ano letivo presenciou-se a três reuniões de turma do curso EFA B3 – Operador/a 

de Jardinagem, juntamente com a restante equipa pedagógica. 

A primeira reunião assistida (Anexo 7) decorreu no dia 1 de dezembro de 2015, e teve, 

nomeadamente, como pontos de trabalho a assiduidade e o aproveitamento dos alunos e o 

ponto de situação dos trabalhos sobre o Tema de Vida a serem apresentados na Atividade 

Integradora (AI). A destacar nesta reunião tem-se o facto de se ter efetuado o ponto de 

situação dos trabalhos sobre o Tema de Vida a serem apresentados na AI, da qual eu era um 

dos coordenadores. A partir disto, definiu-se o prazo de conclusão destes trabalhos de modo 

a haver tempo suficiente para uma prévia preparação e simulação em aula da apresentação 

dos trabalhos para a AI, tendo em conta a data de realização da AI de 25 de fevereiro de 

2016. 

A segunda reunião da equipa pedagógica assistida (Anexo 7) ocorreu no dia 15 de março de 

2016, e teve, nomeadamente, como pontos de trabalho a assiduidade e o aproveitamento dos 

alunos e a avaliação da AI. Nesta reunião, analisou-se a AI como um sucesso tanto a nível 
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pedagógico como de desenvolvimento de competências de comportamento, postura, ética e 

saber-estar dos alunos fora do espaço de sala de aula. Conclui-se ainda que esta atividade foi 

bem-recebida pela comunidade escolar, e com grande adesão, nomeadamente com as 

presenças das turmas de cursos EFA que decorrem na Escola Diogo Cão e respetivas equipas 

pedagógicas, e ainda a representação da escola e do IEFP de Vila Real pela direção e 

coordenação dos cursos EFA da Escola Diogo Cão e da direção do CFP de Vila Real. 

A terceira e última reunião da equipa pedagógica assistida (Anexo 7) ocorreu no dia 3 de 

maio de 2016, e teve, nomeadamente, como ponto de trabalho a avaliação final dos alunos. 

Verificou-se em todos os alunos da turma a conclusão do curso com aproveitamento na 

formação de base e na formação tecnológica, faltando apenas avaliar a componente de 

formação prática em contexto de trabalho, que ainda se encontrava por realizar à data da 

reunião. 

Considera-se ainda que estas reuniões foram importantes para discutir problemas e situações 

relacionadas com o aproveitamento e comportamento dos alunos. A partilha de ideias que se 

verifica nestas reuniões ajuda o professor a definir estratégias e métodos para melhorar quer 

o comportamento quer o aproveitamento da turma. Estas reuniões auxiliam num 

conhecimento mais aprofundado da turma e dos alunos. 

 

3.3. As aulas 

Como já referido a PES ocorreu na turma com a tipologia de Curso EFA nível B3 de Dupla 

Certificação – Operador/a de Jardinagem, na Escola Diogo Cão (sede). Antes de se iniciar a 

descrição, exposição e planificação das aulas lecionadas, é conveniente abordar-se 

primeiramente o espaço de sala de aula onde decorreu a PES e ainda o horário semanal da 

PES. 

Relativamente à sala de aula onde se desenrolam as aulas, esta apresenta uma disposição 

retangular e no seu todo, e em termos de materiais necessários e destinados à lecionação, 

apresenta 24 cadeiras, 11 mesas, 6 computadores fixos, 1 quadro branco móvel e 1 

videoprojetor por requisição. 

Em complemento desta descrição, a Figura 8 apresenta a planta da sala de aula (sem escala). 

Nesta figura encontra-se legendado os personal computers (PCs) fixos pertencentes à sala 

de aula, bem como a mesa do professor, o quadro branco e o local destinado ao videoprojetor. 
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Os restantes materiais, não legendados e que a sala de aula apresenta, são vinte e cinco 

cadeiras de cor amarela (uma cadeira para o professor e vinte e quatro cadeiras para os 

alunos) e onze mesas de cor castanha destinadas aos alunos. Através da Figura 8 é possível 

ainda visualizar a existência de três janelas dispostas de um dos lados mais longos e oposto 

ao da porta de entrada da sala de aula. 

 
Figura 8 - Planta da sala de aula 

 

A distribuição dos materiais pela sala de aula é a seguinte: do lado mais longo com janelas 

da sala de aula existem três mesas com três computadores fixos (PC 1, PC 2 e PC 3) e duas 

cadeiras por mesa; do lado mais curto e oposto ao lado da mesa destinada ao professor e do 

quadro branco móvel encontram-se duas mesas com três computadores fixos (PC 4, PC 5 e 

PC 6) e três cadeiras por mesa; na parte central da sala de aula existem seis mesas sem 

computadores e duas cadeiras por mesa; e em frente a estas mesas centrais encontra-se a 

mesa destinada ao professor e um quadro branco móvel. Conclui-se assim que a sala de aula 

apresenta falta de computadores para uma turma constituída por vinte e quatro alunos no 

início do curso. A sala apresenta assim um número de cadeiras correspondente ao número 

de alunos, embora com uma distribuição não uniforme pelas mesas, uma vez que estas se 

apresentam em número e tamanho que não o permite. 

A sala apresenta apenas seis computadores fixos no seu total, com três computadores fixos 

do lado mais longo com janelas da sala de aula e os outros três computadores do lado mais 

curto e oposto ao lado da mesa do professor e do quadro branco móvel, não existindo 

computador para uso do professor. Assim, são destinados seis alunos para as três mesas com 



 

65 

 

três computadores (PC 1, PC 2 e PC 3) no lado mais longo com janelas da sala de aula, seis 

alunos para o lado mais curto e oposto ao lado da mesa do professor com duas mesas e três 

computadores (PC 4, PC 5 e PC 6). Deste modo, destes doze alunos, cada par de alunos fica 

com acesso a um só computador fixo da sala de aula. Os restantes doze alunos são 

distribuídos pelas mesas centrais da sala de aula que não apresentam computadores. Isto 

obriga a destinar as mesas centrais da sala aos alunos que possuam computadores pessoais e 

que possam dispor deles para o período das aulas. Nesta situação inclui-se também o 

professor, pois a sala de aula não tem computador destinado a este. 

O número de computadores existentes na sala de aula, seis no total, é insuficiente para os 

dezassete alunos que constituíam a turma no termo do curso, e muito menos para os vinte e 

quatro alunos que o iniciaram, mesmo considerando que cada computador fixo pertencente 

à sala de aula seja destinado a um par de alunos. No seu todo esta sala de aula apresenta as 

condições mínimas de trabalho na área das TIC para um máximo de doze alunos, destinando 

assim um só computador da sala de aula para cada dois alunos. 

Como é obrigatória a requisição do videoprojetor para a sala de aula, é necessário efetuar-se 

obviamente a sua requisição e posterior ligação e configuração ao computador pessoal do 

professor, e este é colocado na mesa do professor aquando da sua utilização. 

A sala de aula não apresenta serviço de Internet e nenhum computador se encontra a 

funcionar da forma mais rápida e correta. Todos os seis computadores da sala de aula 

apresentam problemas de funcionamento a nível de hardware e de software. A nível de 

hardware, alguns dos cabos de ligação entre os computadores e os periféricos, 

nomeadamente monitores, encontram-se em mau estado, dificultando o desenrolar normal 

da aula. A nível de software, os computadores, nomeadamente por falta de instalação ou 

atualização de controladores do hardware e falta de atualização do SO, apresentam entradas 

universal serial bus (USB) não configuradas assim como CD-ROM que não efetuam leitura 

nem gravação de CD e/ou de DVD. 

Estes computadores são construídos por hardware obsoleto (nove ou mais anos) pelo que 

têm instalado um SO também obsoleto, o MS Windows XP. Embora o Windows XP tenha 

sido um dos mais estáveis SO lançados pela Microsoft, este não suporta, entre outras 

limitações de hardware e software, a atualização do MS Office 2010 para as versões de MS 

Office 2013 e de MS Office 2016, o que complica e dificulta o desenrolar das aulas de TIC, 

visto que grande parte dos conteúdos programáticos da disciplina assentam na utilização 
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desta suite de programas. Como o Windows XP foi descontinuado, isto é, já não é atualizado 

pela Microsoft, este SO deixou de ser compatível com os programas mais recentes, assim 

como deixou de ter suporte de segurança o que o torna vulnerável a malware como vírus, 

worms, spyware, adware e outros programas maliciosos. A descontinuação do Windows XP 

limita ainda a utilização de hardware como entradas USB, o que consequentemente limita a 

utilização das essenciais pen drive USB, já que são uma das melhores (pelo menos das mais 

práticas) formas de partilha de informação entre professor/aluno e aluno/aluno visto a sala 

não apresentar serviço de Internet. Por forma a solucionar a falta deste serviço recorreu-se à 

utilização de hotspot pessoal de dados móveis do smartphone do professor, embora este 

apresente a condicionante de baixo tráfego mensal (1 GB), pelo que não é possível a sua 

utilização durante toda a aula em todas as aulas. 

No que se refere ao horário do curso, este é laboral, o que significa que decorre nos dias 

semanais de segunda-feira a sexta-feira com uma duração diária de 7 horas correspondentes 

às horas laborais de trabalho, mais concretamente no período das 8h55m às 17h30m, com o 

devido intervalo para almoço das 12h25m às 14h05m. 

Todas as aulas a seguir descritas e planificadas ocorreram no dia semanal de quinta-feira das 

8h55m às 12h25m, à exceção da aula 4 que ocorreu no dia semanal de terça-feira no horário 

das 14h05m às 17h30m, devido a permuta de horários entre professores da equipa técnico-

pedagógica do curso. O horário semanal completo do Professor Cooperante para o ano letivo 

2015/16 corresponde ao Anexo 8. 

 

3.3.1. Planificações 

Antes de se iniciar a abordagem das planificações das aulas lecionadas na PES é necessário 

que se defina e confronte os conceitos de currículo e de planificação, no sentido de os 

compreender em todas as suas dimensões e implicações. Nesta linha, procurar-se-á ilustrar 

o conceito de currículo e de planificação, recorrendo a autores da área da educação, no 

sentido de os entender de forma mais clara e objetiva. 

Parte integrante e de essencial importância do trabalho do professor é o de planificar as aulas 

com base nos conteúdos programáticos, que devem estar em consonância com o currículo. 

Torna-se, então, relevante refletir sobre o que é o currículo e o que é a planificação. 

O currículo é um conceito muito divergente e com várias funções e conceitos, existindo 

imprecisão na sua natureza e âmbito (Pacheco, 1996). Ribeiro (1990) apud Pacheco, Flores 
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& Paraskeva (1999, p. 13) afirma que se trata de um conceito “polissémico e ambíguo”. 

Neste sentido, Schiro (1979) apud Ribeiro (1993, p. 11) concorda que este conceito “não 

possui um sentido unívoco, o que leva, por vezes, a alguma imprecisão acerca da sua 

natureza e âmbito”. 

Apesar das várias definições de currículo, podemos dividi-las em dois tipos: currículo 

formal, inflexível e linear; currículo informal, com um propósito abrangente, suscetível de 

ser adaptado aos diferentes contextos. Pacheco (1996, pp. 16, 17) expõe os dois tipos, “um 

mais formal, com tradição latino-europeia, e o outro mais informal, com tradição anglo-

saxónica”. O currículo formal é visto como um plano de estudos, ou programa, previamente 

planificado a partir de fins e finalidades, organizado com base em objetivos, conteúdos e 

atividades, cuja implementação respeitará as intenções previstas, e sendo os objetivos e os 

conteúdos fundamentais na definição do currículo. Deste modo, falar-se de currículo e de 

programa significa a mesma realidade. No caso do currículo informal, este não se representa 

por uma estrutura pré-determinada, pois funciona de forma dinâmica, isto é, com um 

propósito flexível, estando em constante reformulação, considerando o papel dos atores 

educativos, em função dos seus conhecimentos, atitudes e crenças, valorizando as 

experiências e os processos de aprendizagem. 

Com o conceito de currículo informal como base, Pacheco (1990) defende que, os 

professores devem ter em atenção as diferentes especificidades dos alunos, realçando os 

diversos fatores que se revelam importantes como os intervenientes, a idade, a capacidade e 

motivação dos alunos. De acordo com Pacheco (1996), os professores devem ter um papel 

ativo, ajudando na sua construção e não serem apenas meros executadores do currículo, 

defendendo assim um currículo aberto e flexível. 

O termo planificação é um conceito transversal não apenas utilizado na educação. A 

planificação é um termo que se aplica nas mais diversas áreas da vida social, conforme 

afirmam Ortega & Mata, 

(…) es, en principio, un término más general, que puede aludir tanto a las 

acciones que emprende la administración del estado, desde el punto de 

vista económico y de política educativa, para satisfacer las necesidades 

educativas de su ciudadanía, como a las acciones emprendidas por los 

centros para responder a las demandas de una determinada comunidad 

educativa (Ortega & Mata, 2009, p. 115). 
 

Na área da educação, a planificação é um processo fundamental em qualquer atividade 

realizada pelo professor e que o deverá acompanhar ao longo de toda a sua vida profissional 
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sustentando desde sempre a sua ação. Do ponto de vista da epistemologia, a palavra 

planificar, proveniente do latim planumfacare, na área da educação significa “«apresentar 

claro», o que certamente constitui uma necessidade inerente ao desempenho das funções 

docentes” (Damião, 1996, p. 43). Assim, planificar pode ser entendido como o processo que 

permite ao professor pensar e organizar toda a sua ação que suporta a sua prática letiva. 

Ao longo do tempo, o conceito de planificação foi sendo modificado devido às várias 

perspetivas da educação que influenciam direta ou indiretamente as práticas dos professores, 

surgindo assim múltiplas definições em função do entendimento que se tem da educação ao 

longo do tempo e da forma que cada autor a encara. Apesar destas alterações conceptuais, o 

conceito de planificação no decorrer dos tempos quase sempre manteve uma caraterística: 

orientar a ação do professor. Esta constatação, parece bem evidenciada nas definições e 

conceções que a seguir se expõem. 

Zabalza (1998, p. 48) define planificação como “uma previsão do processo a seguir que 

deverá concretizar-se numa estratégia de procedimentos que inclui os conteúdos ou tarefas 

a realizar, a sequência das atividades e de alguma forma, a avaliação ou encerramento do 

processo”. Para Zabalza (1998, p. 48) os professores ao planificarem estão a definir: 

 Um conjunto de conhecimentos, ideias ou experiências, que servem de suporte e 

justificação para futuras decisões; 

 A meta a alcançar, que nos indica o caminho a seguir; 

 Uma previsão de como tudo irá decorrer, que deverá ser concretizado através de uma 

estratégia que incluirá os conteúdos ou tarefas a realizar, a sequência das atividades 

e a avaliação. 

 

Por sua vez, Ferrero (2008) afirma que a planificação pode ser definida como o esforço que 

é necessário para atingir um determinado objetivo através da ação educativa, bem como a 

organização do plano de ação que se deve seguir para a sua consecução. 

Pacheco (1990, p. 13) também nesta linha de pensamento define a planificação como um 

“conjunto de conhecimentos, ideias, propósitos que o professor utiliza de forma a estruturar 

e ordenar o curso de ação”. Arends (1995) refere-se à planificação como sendo um processo 

organizacional das práticas educativas, pois só através deste o professor consegue pensar a 

sua ação e adotar o currículo, tendo em conta as realidades e necessidades do contexto 

escolar em que se insere. Quanto a Arends (2008, p. 92) a planificação é “vital para o 
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ensino”, pois o processo ensino-aprendizagem é demasiado importante para ser guiado pelo 

improviso. É através da planificação que o professor define a sua ação, determinando o que 

será lecionado, quais as estratégias e os recursos que deverá utilizar. É assim um instrumento 

fulcral na estruturação e construção do que se pretende atingir com o processo ensino-

aprendizagem. É um roteiro de como foi pensada a aula e de previsão da ação do professor, 

estando implícita a sua forma de pensar e refletir sobre os assuntos a planificar, bem como a 

sua conceção de educação (Arends, 2008). Nesta linha, Clark & Lampert (1986) apud 

Arends (2008, p. 44) mencionam a planificação como sendo “a principal determinante 

daquilo que é ensinado nas escolas”. 

Segundo Capucha (2008), a planificação tem como objetivo principal a condução à mudança 

no sentido da promoção do sucesso da aprendizagem, e de antecipar a interação com a turma 

para que ocorra uma mudança desejável conforme o que se planeou, e por último identificar-

se as estratégias e os recursos para que ocorra essa mudança. 

Para Ferrero (2008), o currículo deve ser concretizado, em cada escola, através da 

planificação, adequada às características dos alunos. Desta forma, constata-se que a 

definição de planificação em educação é multifacetada e apesar do professor planificar 

previamente, isto não significa que possa ser alterada consoante o decorrer da aula. Uma 

aula deve ser dinâmica e como tal, no seu decurso, poderão surgir inúmeros imprevistos. Por 

conseguinte poderá existir a necessidade de alterar a planificação. O professor por sua vez, 

tem de conseguir alterar o seu plano de aula sem perder a base dos conteúdos planificados e 

dos objetivos previamente definidos. Assim se conclui que a planificação não é um plano 

rígido, mas sim flexível, permitindo ao professor efetuar alterações consoante as 

necessidades ou interesses do momento, ou seja, a “função principal da planificação é a de 

organizar e prever, de um modo flexível, a interação entre professor/aluno” (Pacheco, 1996, 

pp. 104, 105). 

Após a definição e a abordagem ao conceito do termo planificação em educação, e para uma 

melhor compreensão das planificações realizadas na PES, impera expor as características 

estruturais e seus componentes pelos quais foram orientadas e desenhadas. Segundo Ortega 

& Mata (2009, p. 116), para que a planificação consiga adaptar o projeto educativo da escola 

a um determinado grupo de alunos, existem um conjunto de características que devem ser 

respeitadas, tais como: 
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 Coerência – a planificação é uma parte extremamente importante de algo mais amplo, 

com quem estabelece relações de interdependência. O Projeto Educativo e a 

planificação estão interligados num processo educativo contínuo; 

 Contextualização – a planificação deve ter em conta o contexto educativo a que se 

dirige, as características da turma e as singularidades dos alunos; 

 Utilidade – a planificação deve responder de forma eficaz às necessidades dos alunos 

e não às exigências da administração educativa; 

 Realismo – a planificação deve ser original, não ser improvisada e ser exequível; 

 Colaboração – a planificação deve resultar da colaboração de outros professores; 

 Flexibilidade – a planificação é um instrumento para orientar e dotar de 

funcionalidade e sentido a prática escolar; 

 Diversidade – a planificação pode ser articulada a partir de diversas técnicas 

didáticas. 

 

No contexto escolar, os professores realizam vários tipos de planificações durante o ano 

letivo. Estas variam consoante os diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Rey & Santamaria (1992) apud Vilar (1993, p. 16), “a planificação pode definir-se 

pela sua duração; pela sua amplitude; pelo seu âmbito; pelas suas características”. Assim, de 

acordo com a abrangência e os objetivos apresentados por cada instrumento de planificação, 

esta pode ser classificada de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Contudo, o tipo de 

planificações da PES quanto à sua modalidade temporal não seguiram esta modalidade de 

planificações, visto que não ocorreu em turmas de ensino regular, e sim numa turma com a 

tipologia de Curso EFA B3 de Dupla Certificação, onde as áreas de competência-chave em 

TIC são divididas em UFCD de 50 horas. Assim, efetuaram-se dois tipos de planificação, 

por unidades temporais: planificação para cada UFCD e planificação para cada aula. 

A planificação consiste num processo de previsão para organizar o processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista a sistematização dos elementos que operacionalizam o 

currículo. Como referem Ortega & Mata (2009, pp. 116-118) e Ribeiro & Ribeiro (1989, p. 

65), na elaboração de uma planificação surgem questões cuja resposta remete para os 

elementos essenciais: 

 Para quê ensinar? – Os objetivos; 

 O que ensinar? – Os conteúdos; 

 Como ensinar? – A metodologia: Atividades e Recursos; 
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 O quê, quando, como avaliar? – A avaliação. 

 

Foi com base no exposto anteriormente que se delinearam as planificações da PES. Estas 

planificações utilizadas nas quatro aulas da PES tiveram como base a aplicação de um 

currículo de caráter informal, no sentido de permitir ajustes nos conteúdos consoante as 

necessidades, dificuldades e experiências de cada aluno. Relativamente às planificações 

propriamente ditas em termos estruturais e de componentes que as compõem, apresentam-

se em dois tipos por unidade temporal: planificação da UFCD de TIC B3C (Anexo 9) e 

planificações de aulas. A planificação de cada aula compreende: objetivos, conteúdos, 

atividades, recursos e avaliação. 

 

3.3.2. Descrição e reflexão das aulas 

De seguida expõem-se o relato descritivo e reflexivo de quatro aulas que decorreram na PES. 

Estas quatro aulas foram lecionadas na disciplina de TIC na UFCD de TIC B3C – Utilizar 

um programa de processamento de texto e de apresentação de informação, no curso EFA 

nível B3 – Operador/a de Jardinagem que decorreu na Escola Diogo Cão (sede). 

É conveniente relembrar que a sala de aula não apresentava serviço de Internet, e como 

forma de obtenção deste serviço, tanto para o computador do professor como dos alunos, 

recorreu-se ao hotspot pessoal dos dados móveis do smartphone do professor. Embora a 

turma fosse inicialmente constituída por vinte e quatro alunos, aquando estas quatro aulas, a 

turma era constituída apenas por dezassete alunos devido a desistências por diferentes 

motivos. A sala apresentava apenas seis computadores destinados a dois alunos cada um, 

ficando doze alunos com acesso a computador embora de forma partilhada. Os restantes 

cinco alunos que não tinham computador de sala destinado estavam incutidos, através de 

acordo com o professor ocorrido na primeira aula do ano letivo, de trazer os seus 

computadores pessoais, em que destes cinco apenas três deles tinham disponibilidade para o 

fazer. Deste modo, ficou cada par de alunos a partilhar um computador e um único aluno 

com um computador só para si. 

 

 Aula EFA B3 Operador/a de Jardinagem – Aula 1 

A aula 1 foi lecionada no dia 4 de fevereiro de 2016, com uma duração total de 90 minutos 

distribuída em dois blocos de 45 minutos, com início às 8h55m e conclusão às 10h45m, 
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tendo um intervalo de 20 minutos, das 9h40m às 10h00m com a turma EFA B3 – Operador/a 

de Jardinagem na sala com o mesmo nome da turma. Para tal, elaborou-se uma planificação 

(Anexo 10) que serviu de guião e onde estavam registados os objetivos, as atividades, as 

estratégias e os recursos a utilizar. O mapa de conceitos da aula 1, Figura 9, faculta uma 

visualização gráfica global e sintética do plano de aula, o que permite uma melhor captação 

e assimilação deste. 

 
Figura 9 - Mapa de conceitos da aula 1 

 

Nos 15 minutos anteriores ao início de aula foi realizada a preparação dos materiais didáticos 

e a organização do espaço de sala para o bom desenrolar da mesma. Os computadores da 

sala ficaram ligados embora com os respetivos monitores desligados, para não se perder 

tempo útil de aula e ao mesmo tempo não se criar distrações com os monitores ligados. 

Às 8h55m, iniciou-se a aula com a chamada dos alunos, não se tendo verificado qualquer 

ausência. 

Foi redigido o sumário no quadro branco. Poder-se-ia projetar o sumário no quadro, mas esta 

opção deve-se ao facto de se pretender dar uso a todos os recursos disponíveis e apresentar 

uma maior diversidade nos métodos de utilização dos recursos. Conforme Roldão afirma, 
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ensinar é “acionar e organizar um conjunto variado de dispositivos que promovem 

ativamente a aprendizagem do outro” (Roldão, 2009, p. 15). O registo do sumário nos 

cadernos da disciplina permite aos alunos a tomada de conhecimento e de enquadramento 

com os conteúdos a serem explorados na presente aula. 

Realizou-se uma avaliação diagnóstica oral sobre o programa de processamento de texto MS 

Word. Com este diálogo pretendia-se identificar os alunos com maiores dificuldades, definir 

as necessidades dos alunos e a partir disto efetuar eventuais reajustes ao plano de aula inicial. 

Foram expostos os conteúdos e os objetivos que se pretendiam alcançar na aula. Isto permitiu 

aos alunos identificarem quais os pontos de estudo e o que se pretendia que aprendessem. 

Realizou-se a exploração e demonstração do programa MS Word. O objetivo principal da 

aula foi saber redigir, editar e formatar texto de um documento informal, formal ou 

preenchimento de formulários. Foi efetuado o levantamento das dúvidas resultantes desta 

demonstração. 

Realizou-se o trabalho, em grupo de dois elementos, correspondente à Tarefa 1 – Elaboração 

de um texto com recurso ao MS Word (Anexo 10). Sempre que aplicável deve recorrer-se a 

trabalhos de grupo, pois são eficazes na promoção da aprendizagem colaborativa ao 

permitirem que os alunos interajam e troquem ideias e, consequentemente, apresentem no 

final projetos mais inovadores (Lopes & Silva, 2009). Durante esta atividade facultou-se o 

apoio e acompanhamento devidos no sentido de conduzir os alunos ao produto final 

pretendido. Foi realizada uma avaliação formativa pontual através do registo em grelha de 

avaliação de trabalhos de grupo (Anexo 10) das etapas realizadas pelos alunos na elaboração 

do trabalho. 

Em traços gerais, denotou-se que todos os alunos participaram da mesma forma nesta 

atividade apesar dos seus conhecimentos iniciais serem algo díspares. Apesar disso, nem 

todos os grupos concluíram o trabalho dentro do tempo de aula. No seguimento desta 

situação, os alunos foram informados que teriam de concluir e entregar o trabalho na aula 

seguinte impreterivelmente. Com o objetivo de compensar os grupos de alunos que 

concluíram o trabalho dentro do tempo de aula, efetuou-se uma avaliação que visava tal 

facto. 

Nos 2 minutos finais de aula realizou-se uma síntese oral sobre os conteúdos abordados e os 

objetivos que os alunos deviam ter atingido após a aula. 
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Durante toda a aula, efetuou-se uma avaliação formativa contínua através do registo em 

grelha de observação de aula (Anexo 10) do comportamento e desempenho dos alunos, onde 

se denotou na sua generalidade um registo positivo a nível destes critérios. 

Os alunos apresentaram um comportamento, dedicação e interesse positivos em todos os 

momentos e atividades da aula. A aula terminou sem se cumprir o inicialmente planificado, 

nomeadamente na conclusão do trabalho, não se tendo verificado se os objetivos foram 

atingidos por todos os alunos. Denotou-se escassez de tempo de aula para a sua conclusão. 

Para além disto, as condições de espaço e de recursos didáticos da sala de aula eram 

limitadoras e impeditivas do melhor desenvolvimento pedagógico. 

 

 Aula EFA B3 Operador/a de Jardinagem – Aula 2 

A aula 2 foi lecionada no dia 11 de fevereiro de 2016, com uma duração total de 90 minutos 

distribuída em dois blocos de 45 minutos, com início às 8h55m e conclusão às 10h45m, 

tendo um intervalo de 20 minutos, das 9h40m às 10h00m com a turma EFA B3 – Operador/a 

de Jardinagem na sala com o mesmo nome da turma. Para tal, elaborou-se uma planificação 

(Anexo 11) que me serviu de guião. O mapa de conceitos da aula 2 (Anexo 11) serviu de 

guia gráfico global e sintético do plano de aula. 

À semelhança da aula 1, nos 15 minutos anteriores ao início de aula foi realizada a 

preparação dos materiais didáticos e a organização do espaço de sala para o bom desenrolar 

da mesma. 

Iniciou-se a aula às 8h55m com a chamada dos alunos. Não se registou qualquer ausência. 

Redigiu-se o sumário no quadro branco. Durante este registo, e no seguimento da não 

conclusão dos trabalhos na aula anterior, os alunos foram alertados para se comportarem de 

forma exemplar e se dedicarem ao máximo nas atividades da aula, no sentido de se cumprir 

os objetivos predefinidos. 

Realizou-se uma avaliação diagnóstica oral sobre as suas experiências com o programa de 

apresentação de diapositivos MS PowerPoint. Através desta avaliação, constatou-se que não 

era necessário efetuar reajustes ao plano inicial de aula, já que ia ao encontro dos 

conhecimentos e dificuldades manifestadas pelos alunos. 

Realizou-se um diálogo sobre os conteúdos e os objetivos que se pretendiam alcançar na 

aula. Isto permitiu aos alunos identificarem quais os pontos de estudo e o que se pretendia 

que aprendessem. 
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Realizou-se a exploração e demonstração do programa MS PowerPoint. O objetivo principal 

da aula foi saber criar uma apresentação de diapositivos com texto e imagens recorrendo a 

temas e esquemas automáticos deste programa. Efetuou-se o levantamento de dúvidas 

resultantes desta demonstração. Este levantamento de dúvidas evidenciou interesse e 

motivação dos alunos sobre estes conteúdos programáticos. 

Realizou-se o trabalho, em grupo de dois elementos, correspondente à Tarefa 2 – Elaboração 

de uma apresentação de diapositivos com recurso ao MS PowerPoint (Anexo 11). Durante 

esta atividade facultou-se o apoio e acompanhamento devidos no sentido de conduzir os 

alunos ao produto final pretendido. Foi realizada uma avaliação formativa pontual através 

do registo em grelha de avaliação de trabalhos de grupo (Anexo 11) das etapas realizadas 

pelos alunos na elaboração do trabalho. 

O trabalho foi concluído por todos os grupos de alunos, graças a um maior apoio dado aos 

grupos com maiores dificuldades e ao bom desempenho manifestado pela generalidade da 

turma. 

Nos minutos finais de aula realizou-se uma síntese oral sobre os conteúdos abordados e os 

objetivos que os alunos deviam ter atingido após a aula. 

Efetuou-se uma avaliação formativa contínua através do registo em grelha de observação de 

aula (Anexo 11) do comportamento e desempenho dos alunos, onde se denotou na sua 

generalidade um registo positivo a nível destes critérios. 

Verificou-se bom comportamento, dedicação e interesse dos alunos em todas as atividades. 

Contudo, não fossem as adaptações pedagógicas, nomeadamente no apoio aos alunos com 

maiores dificuldades e ao bom desempenho dos alunos, tinha-se verificado novamente 

escassez de tempo de aula para a realização do trabalho. 

 

 Aula EFA B3 Operador/a de Jardinagem – Aula 3 

A aula 3 foi lecionada no dia 18 de fevereiro de 2016, com uma duração total de 90 minutos 

distribuída em dois blocos de 45 minutos, com início às 10h45m e conclusão às 12h25m, 

tendo um intervalo de 10 minutos, das 11h30m às 11h40m com a turma EFA B3 – 

Operador/a de Jardinagem na sala com o mesmo nome da turma. Para tal, elaborou-se uma 

planificação (Anexo 12) que me serviu de guião. Em forma de síntese do plano de aula, 

recorreu-se ao mapa de conceitos da aula 3 (Anexo 12). 
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À semelhança das aulas anteriores, nos 15 minutos anteriores ao início da aula foi realizada 

a preparação dos materiais didáticos e a organização do espaço da sala para o bom desenrolar 

da mesma. 

Iniciou-se a aula às 10h45m com a chamada dos alunos. Não se registou qualquer ausência. 

Redigiu-se o sumário no quadro branco. Durante este registo, os alunos foram alertados para 

se aplicarem nas atividades da aula, no sentido de se cumprir os objetivos predefinidos. 

Realizou-se uma avaliação diagnóstica oral sobre os conhecimentos e experiências com o 

dispositivo videoprojetor. Constatou-se que não era necessário efetuar reajustes ao plano 

inicial de aula. 

Realizou-se um diálogo sobre os conteúdos e os objetivos que se pretendiam alcançar na 

aula. Isto permitiu aos alunos identificarem quais os pontos de estudo e o que se pretendia 

que aprendessem. O objetivo principal da aula era saber instalar um videoprojetor num 

computador para projeção de multimédia de forma segura. 

Demonstraram-se os materiais eletrónicos a serem utilizados na aula. Denotou-se que este 

contacto in loco com o material eletrónico despertou o interesse sobre os conteúdos. 

Realizou-se a exposição do capítulo Avisos do manual do videoprojetor (Anexo 12) no 

sentido de explorar os cuidados a ter na utilização de um videoprojetor. 

A demonstração de instalação de um videoprojetor num computador decorreu conforme 

planeado e efetuou-se o levantamento de dúvidas resultantes, que evidenciaram um interesse 

e motivação dos alunos sobre estes conteúdos. 

Foi realizada uma ficha formativa (Anexo 12), com duração máxima de 15 minutos, sobre 

os materiais eletrónicos e cuidados a ter na utilização de um videoprojetor. Durante a sua 

realização foram tiradas dúvidas de interpretação e facultado apoio por forma a garantir que 

esta era realizada em silêncio e de forma individual. 

Realizou-se o trabalho, em grupo de dois elementos, correspondente à Tarefa 3 – Instalação 

de um videoprojetor num computador para projeção de multimédia (Anexo 12). Esta tarefa 

ocorreu na mesa do professor. Durante esta atividade facultou-se o apoio e acompanhamento 

devidos no sentido de se concluir o trabalho com êxito. Foi realizada uma avaliação 

formativa pontual através do registo em grelha de avaliação de trabalhos de grupo (Anexo 

12) das etapas realizadas pelos alunos na elaboração do trabalho. 
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Uma vez que esta atividade tinha de ser realizada em espaço e tempo de aula, optou-se pela 

alteração do número de elementos de cada grupo: de 2 para 3 elementos. Denotou-se que 

todos os alunos da turma participaram positivamente nesta atividade. O trabalho foi 

concluído dentro do tempo previsto. Toda o trabalho ocorreu sob a orientação e coordenação 

do professor de forma a esta ser realizada na integra e atempadamente. 

Nos minutos finais de aula, realizou-se uma síntese oral sobre os conteúdos abordados e os 

objetivos que os alunos deviam ter atingido após a aula. 

Efetuou-se uma avaliação formativa contínua através do registo em grelha de observação de 

aula (Anexo 12) do comportamento e desempenho dos alunos, onde se denotou na sua 

generalidade um registo positivo a nível destes critérios. 

Verificou-se bom comportamento, dedicação e interesse dos alunos em todas as atividades. 

Contudo, não fossem adaptações pedagógicas, nomeadamente com o aumento do número de 

alunos por grupo, tinha-se verificado novamente escassez de tempo de aula para a realização 

do trabalho. 

 

 Aula EFA B3 Operador/a de Jardinagem – Aula 4 

A aula 4 foi lecionada no dia 19 de abril de 2016, com uma duração total de 90 minutos 

distribuída em dois blocos de 45 minutos, com início às 15h45m e conclusão às 17h30m, 

tendo um intervalo de 15 minutos, das 16h30m às 16h45m com a turma EFA B3 – 

Operador/a de Jardinagem na sala com o mesmo nome da turma. Para tal, elaborou-se uma 

planificação (Anexo 13) que me serviu de guião. O mapa de conceitos da aula 4 (Anexo 13) 

serviu de facilitador na orientação do plano de aula. 

À hora de início de aula os alunos já se encontravam na sala de aula. Esta aula é seguida à 

aula anterior sem intervalo entre elas. Realizou-se a chamada dos alunos como forma de 

marcar o início de aula. Todos os alunos se encontravam presentes. 

Redigiu-se o sumário no quadro branco. Este registo permite aos alunos a tomada de 

conhecimento e de enquadramento dos conteúdos a serem explorados. Durante este registo, 

os alunos foram alertados para se aplicarem nas atividades da aula, no sentido de se cumprir 

os objetivos planificados. 

Questionou-se os alunos sobre o que é um Curriculum Vitae (CV) e as suas experiências em 

candidaturas a emprego. Esta avaliação diagnóstica oral permitiu identificar os alunos com 

maiores dificuldades e quais as suas necessidades. A partir disto, verificou-se que não era 
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necessário efetuar qualquer reajuste ao plano inicial de aula, uma vez que, este plano 

contempla a elaboração de um CV através de um processar de texto com o qual já 

trabalharam nomeadamente na aula 1. Ao recorrer-se a conteúdos abordados anteriormente, 

e na linha do que afirma Ebbinghaus apud Costa (2008), a reaprendizagem é mais fácil de 

se concretizar com sucesso do que uma aprendizagem inicial e, por outro lado, é mais difícil 

de ser esquecida, uma vez que, ocorrem sucessivas repetições da informação, conduzindo a 

uma consolidação dos conhecimentos de forma mais eficiente. 

Foram expostos os conteúdos e os objetivos que se pretendiam alcançar na aula, o que 

possibilitou aos alunos identificarem quais os pontos de estudo e o que se pretendia que 

aprendessem. 

Realizou-se a sequência de métodos expositivos e demonstrativos: instruções de 

preenchimento de um CV Europass (Anexo 13); preenchimento de um CV Europass (Anexo 

13) a partir de um exemplo de CV Europass preenchido (Anexo 13); mensagem de correio 

eletrónio no envio do CV (Anexo 13). O objetivo principal da aula foi saber elaborar um CV 

pessoal e enviá-lo para uma entidade empregadora via e-mail. Foi efetuado o levantamento 

das dúvidas resultantes. 

Realizou-se o trabalho individual correspondente à Tarefa 4 – Elaboração do CV pessoal e 

envio por e-mail (Anexo 13). Durante o trabalho facultou-se o apoio e acompanhamento 

devidos no sentido de conduzir os alunos ao produto pretendido, nomeadamente aos que 

apresentavam maiores dificuldades. Os alunos apresentaram um comportamento e dedicação 

positivos. Apesar disto, esta atividade não foi concluída por todos dentro do tempo de aula. 

No seguimento desta situação, os alunos foram informados que teriam de concluir e entregar 

o trabalho até à aula seguinte. Foi realizada uma avaliação que comtemplou esta situação, 

de modo a compensar os que concluíram o trabalho na aula. 

Nos minutos finais de aula, realizou-se uma síntese oral sobre os conteúdos abordados e os 

objetivos que os alunos deviam ter atingido após a aula. 

Durante toda a aula, efetuou-se uma avaliação formativa contínua através do registo em 

grelha de observação de aula (Anexo 13) do comportamento e desempenho dos alunos, onde 

se denotou na sua generalidade um registo positivo a nível destes critérios. 

A aula terminou sem se cumprir o inicialmente planificado, nomeadamente o trabalho da 

tarefa 4, não se verificando se os objetivos foram atingidos por todos os alunos. À 

semelhança da aula 1, o tempo de aula foi escasso para a conclusão do trabalho. 
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 Reflexão geral 

Os alunos manifestaram-se interessados e participativos em todas as aulas. Embora fosse 

uma turma um pouco heterogénea em termos de conhecimentos iniciais e capacidades na 

área das TIC, todos os alunos apresentaram um desempenho positivo. 

Verificou-se o não cumprimento do inicialmente planificado, nomeadamente com a não 

conclusão dos trabalhos nas aulas 1 e 4. Neste sentido o professor alertou os alunos para se 

dedicarem às atividades de aulas, bem como, efetuou adaptações e alterações pedagógicas 

em relação ao plano de aula inicial no sentido de se atingir todos os objetivos. Estas medidas 

pedagógicas foram bem-sucedidas, embora não tenha sido suficiente em todas as aulas. 

Atendendo a isto, pode-se afirmar que o tempo de aula é escasso para o cumprimento dos 

objetivos definidos no currículo dos cursos desta modalidade. 

A sala de aula apresentava espaço reduzido o que impedia uma boa circulação. Os materiais 

tecnológicos da sala de aula eram diminutos para a dimensão da turma. Isto exigiu um 

esforço e boa vontade de professor e alunos ao disponibilizarem os seus computadores 

pessoais para a aula. A não existência do serviço de Internet complicou muito o 

desenvolvimento normal das aulas. Foram necessários meios de contornar esta situação 

através da ligação por hotspot de dados móveis do smartphone do professor. Os 

computadores da sala de aula apresentavam problemas regulares de hardware e software, 

pelo que o professor necessitava regularmente de resolver tais problemas durante o tempo 

de aula, o que era uma condicionante do desenvolvimento das aulas. 

 

3.3.3. Atividade integradora 

Um plano curricular de um curso EFA tem por base a formação através da adaptação das 

competências e estratégias para a sua aquisição, assim como, a articulação entre as diversas 

áreas de competência-chave (áreas disciplinares) da formação de base e da formação 

tecnológica. É conveniente que estas estratégias estejam enquadradas com os contextos e 

percursos pessoais e socioculturais dos alunos. Daqui decorre um trabalho relacionado com 

“temas de vida” no nível básico, ou o desenvolvimento de um Portefólio Reflexivo das 

Aprendizagens (PRA) no nível secundário, marcado pelas associações e significações 

pessoais das aprendizagens (Rodrigues, 2009). 
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Na sequência do referido anteriormente, as metodologias de formação assentam numa lógica 

de AI, que consiste, e conforme afirma Rodrigues (2009, p. 43), num processo de 

investigação, reflexão e ação que “implica o formando no seu processo de aprendizagem, 

(…) ao invés de ser encarado como um depositário do conhecimento veiculado pelos 

formadores”, bem como, numa metodologia de formação interdisciplinar cujo planeamento 

é, normalmente, definido pela equipa pedagógica, onde se pretende reunir competências e 

saberes transversais que se interligam em resposta a problemas colocados aos alunos, dando 

ênfase ao trabalho colaborativo. 

No caso da turma da PES, como se trata de um curso de nível básico (EFA B3), não se 

desenvolveu um PRA, e sim AI referentes a temas de vida, considerados adequados à turma 

destinatária, definido e elaborado pela equipa pedagógica não apenas no momento inicial do 

curso, mas durante todo o seu desenvolvimento. 

Inicialmente deve existir uma planificação da parte da equipa pedagógica no 

desenvolvimento das AI, enquadrada com os contextos que os referenciais de formação 

propõem, e procedendo-se num segundo momento ao acompanhamento da sua execução. O 

processo sugerido para as AI é ativo, dinâmico e enriquecedor do ponto de vista do trabalho 

envolvido na pesquisa e seleção de informação, até à realização da atividade, a qual pode 

assumir formas tão diversas como aquelas que forem sugeridas pelos alunos. Neste segundo 

momento, o da realização da AI, o professor deve colaborar na concretização da atividade, 

assumindo o papel de “facilitador” que, como é referido por Finger & Asún (2003), deve 

ajudar os indivíduos a clarificarem as suas interpretações das experiências. É nesta área que 

os professores podem verificar não só de que forma os alunos fizeram a articulação entre as 

UFCD, mas também podem tomar conhecimento dos resultados finais (Rodrigues, 2009). 

O desenvolvimento das AI constitui-se assim por uma etapa decisiva na construção do tema 

de vida porque estrutura de forma essencial o modo como decorre a apropriação dos 

processos de aprendizagem, em contextos de formação mais específicos. 

Após o enquadramento do conceito AI, far-se-á a seguir um relato descritivo da AI 

desenvolvida no curso EFA B3 Operador/a de Jardinagem. 

A AI do curso EFA B3 Operador/a de Jardinagem que decorreu na biblioteca da Escola 

Diogo Cão (sede) no dia 25 de fevereiro de 2016, teve como coordenadores o professor 

cooperante e os dois professores estagiários da PES. 
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Precedente à AI, ocorreu um percurso formativo transdisciplinar com a envolvência e 

coordenação de toda a equipa técnico-pedagógica e contou ainda com o apoio incondicional 

das entidades promotoras, a Escola Diogo Cão e o CFP de Vila Real. 

Ao longo da formação nas diversas áreas disciplinares da formação de base, bem como na 

formação tecnológica desenvolveu-se um trabalho colaborativo transversal de pesquisa, 

reflexão e produção que compreende conhecimentos científicos, técnicos e sociais, a fim de 

elaborar trabalhos estruturados na contribuição do desenvolvimento pessoal, social e 

profissional dos alunos no sentido de dar forma à AI. 

As semanas que antecederam a apresentação da atividade ficaram marcadas pela dedicação 

e entrega dos alunos pelo trabalho a desenvolver. Foi ainda neste período de tempo que para 

além da elaboração final dos trabalhos, ocorreram aulas na disciplina de TIC destinadas à 

preparação e simulação da apresentação da AI, no sentido de os alunos aprenderem a postura, 

a atitude e o comportamento corretos que devem ter numa apresentação. 

Esta AI teve como principal foco uma página web12 sobre o Curso criada na disciplina de 

TIC e, dinamizada, com a publicação permanente de trabalhos, em todas as áreas 

disciplinares, o que permitiu conceber estratégias de apresentação deste produto ao darem 

um conteúdo estruturado à atividade. 

Esta página web criada e construída na disciplina de TIC a partir do Wordpress e alojada em 

um servidor livre, apresenta os seguintes elementos: 

 Descrição do Curso EFA B3 Operador/a de Jardinagem acompanhada de fotografias 

durante a formação tecnológica; 

 Descrição da turma com os nomes e fotografias dos alunos que a compunham; 

 Exposição dos trabalhos no âmbito da AI elaborados nas diversas áreas disciplinares. 

 

Esta página web segue ainda no Anexo 14, devido à possibilidade de se encontrar em estado 

offline derivado às restrições de alojamento livre do servidor em causa. 

Relativamente aos trabalhos realizados nas diversas áreas disciplinares, resultantes da 

cooperação e da colaboração ocorridas nas aulas de todas as áreas disciplinares da formação 

de base e da formação tecnológica, estes enquadravam-se no tema de vida “Personalidades 

e Acontecimentos marcantes da História” definido no início do ano letivo pela equipa 

                                                 
12 Disponível em: http://efab3.byethost32.com. 

http://efab3.byethost32.com/
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técnico-pedagógica com base no contexto das experiências de vida dos alunos, onde se 

reuniu um vasto conjunto de competências, dando ênfase ao trabalho colaborativo e permitiu 

aos alunos evidenciarem a evolução das suas aprendizagens. A razão da escolha deste tema 

de vida, tendo em conta que deve ser enquadrado nos percursos pessoais e socioculturais dos 

alunos, é no sentido de serem realizados trabalhos que incidissem em personalidades e 

acontecimentos com os quais os alunos se identificassem. 

Toda a apresentação da atividade decorreu com o recurso à página web, e desenvolveu-se 

cronologicamente nos seguintes pontos: 

1. Descrição do Curso EFA B3 Operador/a de Jardinagem; 

2. Apresentação da turma; 

3. Apresentação dos trabalhos que compõem a AI. 

 

A apresentação da AI decorreu muito bem, graças à postura, atitude e saberes demonstrados 

pelos alunos no modo em como exploraram e demonstraram os trabalhos, bem como pelo 

facto se ter observado resultados da importância da formação de adultos. 

Esta atividade foi muito bem-recebida e teve uma grande adesão por parte da comunidade 

escolar, em que se destaca da sua audiência todas as turmas de cursos EFA que decorriam 

na Escola Diogo Cão e respetivas equipas técnico-pedagógicas, a representação da escola 

pela direção e coordenação dos cursos EFA, e ainda a representação do IEFP de Vila Real 

pela direção do CFP de Vila Real e pela coordenação do Curso EFA B3 Operador/a de 

Jardinagem. 

No fim da apresentação da atividade houve ainda espaço para elogios e mensagens de 

motivação por parte dos representantes da Escola Diogo Cão e do CFP de Vila Real, da 

Coordenadora Pedagógica do Curso, da Mediadora do Curso, dos professores e dos restantes 

convidados. 

No posterior momento de reflexão sobre a AI denotou-se um sentimento de orgulho nos 

alunos pelo seu desempenho e resultados obtidos, pelo que fizeram uma apreciação muito 

positiva da experiência, tanto pelas aprendizagens inerentes como pela experiência vivida. 
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4. Proposta de integração de uma ferramenta m-learning no 

âmbito de TIC em Cursos EFA: a plataforma Edmodo 

Este capítulo inicia-se com uma abordagem teórica das bases utilizadas e seguidas na 

implementação da plataforma virtual de aprendizagem Edmodo, que constitui esta proposta. 

Inicialmente contempla conceitos e ideias relacionadas com a web e web 2.0 direcionadas 

para a aprendizagem, teorias de aprendizagem, modelo de ambiente e-learning e modelos 

de instrução e planeamento de sistemas informáticos, que serviram como base para a 

implementação e desenvolvimento da plataforma e ainda para o escalonamento, definição e 

planeamento das aulas com o recurso a este sistema de aprendizagem informático. De 

seguida, expõe-se a justificação desta proposta e de que modo esta contribui para o 

melhoramento do tão complexo processo de ensino e de aprendizagem. Por último, descreve-

se o trabalho desenvolvido na criação da plataforma Edmodo e a implementação nesta das 

aulas da PES com as devidas conclusões finais. 

A expressão Web 2.0 é datada de 2004 (Primo, 2007) e atribuída a Tim O’Reilly. Constitui-

se por um leque de práticas que interligam diferentes domínios, sistematizados em 

plataformas que se assemelham às aplicações tradicionais substituindo a instalação do 

software no computador através da utilização de um browser (O’Reilly, 2005). O processo 

de interação dos utilizadores com a web mudou radicalmente, embora as evoluções das 

especificações técnicas não tenham sido tão significativas comparativamente com a Web 1.0. 

O conceito de ser social aplica-se à Web 2.0 em grande medida por ter terminado o episódio 

do isolamento, abrindo novas possibilidades de interligação, colaboração, partilha (Solomon 

& Schrum, 2007), participação, interatividade, através de ferramentas e serviços em 

constante evolução (Ullrich et al., 2008; Coutinho & Bottentuit Junior, 2008; Grosseck, 

2009; Elmas & Geban, 2012). 

Estes recursos de aprendizagem reduzem consideravelmente o esforço necessário na procura 

de informação (Pérez & Florido, 2003). A funcionalidade de partilha fez surgir de forma 

exponencial a expressão pessoal, as publicações, por exemplo, o Instagram para partilha de 

fotografia na rede social, o YouTube para a criação e publicação de vídeos, o SlideShare para 

divulgação de documentos, Blogs, Facebook e Twitter para debate de opiniões e 

comunicação nas redes sociais. 
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Vantagens em termos de inteligência coletiva resultam de uma atitude participativa e 

colaborativa. Para que novos conhecimentos sejam criados torna-se necessário uma 

interação contínua entre os intervenientes. Os conhecimentos embora tenham início ao nível 

individual, prosseguem o seu desenvolvimento de forma coletiva. Para que se desenvolvam 

é preciso existir reciprocidade e sinergias nas relações (Nonaka & Takeuchi, 1997). A Teoria 

de Aprendizagem designada por Construtivismo (ou Aprendizagem Construtivista) foca 

exatamente este princípio (Solomon & Schrum, 2007; Ullrich et al., 2008; Berger & Trexler, 

2010; Solomon & Schrum, 2010). 

Os professores dispõem de uma panóplia de ferramentas direcionadas e capazes de 

proporcionar novas formas de ensino (Lyndon, 2013) e a possibilidade de criarem 

comunidades colaborativas. São assim notórias as implicações da Web 2.0 nas alterações aos 

processos de ensino. Processos de comunicação e métodos que podem desenvolver o 

potencial dos alunos são inúmeros e surgem constantemente novos. A colaboração é 

fundamental para a sociedade do conhecimento, o desenvolvimento de conteúdos (Berger & 

Trexler, 2010), baseados no trabalho de equipa Jonhson & Jonhson (2008) para maximizar 

aprendizagens (Jonhson, Jonhson & Smith, 1998). 

Não se pode considerar que os objetivos de sucesso sejam alcançados quando os formandos 

assumem um papel passivo, limitado à receção através de um ensino tradicional, em que o 

professor assume um papel didático ativo, transmitindo conhecimento, metodologias e 

descrição de processos. É uma aula com pendor prático que motiva e conduz os alunos a dar 

valor ao momento e não uma aula expositiva baseada apenas na memorização e visualização. 

A subject to the development of which the pupil is not himself always 

contributing, soon ceases to excite his interest. Experience shows that the 

best lectures, although at first listened with respect, engender listlessness 

and inattention as term advances (Keatinge, 1913, p. 4). 
 

A utilização da tecnologia e da web torna as aulas mais interessantes, mais agradáveis, quer 

pelo aumento da confiança (Cox, 2010) quer pela capacidade de receção de mais informação 

por parte dos alunos. O desempenho dos alunos melhora e ajudando-os a estruturar e reforçar 

as suas aprendizagens (Phillips, 2008). 

A aprendizagem não tem de ser díspar do entretenimento. O foco em algo prazeroso faz os 

alunos estarem mais despertos, atentos e motivados, e deve-se tirar partido desta situação e 

torná-la produtiva. 
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Wadsworth (1996) afirma que Jean Piaget diz nas suas obras que a lógica infantil é um fator 

fundamental para aptidões físicas e mentais, sendo um agente facilitador para que esta 

estabeleça vínculos sociais com seus semelhantes. E afirma também que para o 

desenvolvimento intelectual são atos de adaptação ao meio físico e organizações do meio 

ambiente, tentando manter um equilíbrio. 

Assim como no ensino tradicional, quando se define um curso com recurso a tecnologias de 

aprendizagem, o aluno deve ser o centro das experiências educativas, e a sua satisfação é um 

elemento fundamental para se atingir o sucesso. Para isto, deve ser um sistema centrado na 

aprendizagem, o que torna imperativo a criação de modelos de conteúdos programáticos, 

para potenciar ao máximo as ferramentas a utilizar, as metodologias específicas necessárias 

e a otimização do ambiente virtual em causa. 

A simples implementação de materiais didáticos e ferramentas informáticas no âmbito do 

ensino, apenas seria mais um elemento didático sem grandes vantagens para a aprendizagem 

(Gewerc, 2000). Nesta linha, deve-se ter presente que tanto nas atividades presenciais como 

nas atividades virtuais deve-se contemplar as possíveis opções que podem ocorrer no 

processo de ensino/aprendizagem, de modo a que o ambiente educacional resultante seja o 

mais adequado (Santos, Cenich & Miranda, 2003). 

Na construção de um ambiente virtual de aprendizagem tem de se ter em consideração as 

teorias da aprendizagem do “behavior” (ou “bihaviour” traduzido por comportamento, a 

forma como reage ou se comporta) ou condutismo, o cognitivismo, o construtivismo, e o 

conetivismo, e sua contribuição para a elaboração de materiais didáticos informáticos (MDI) 

para determinar as estratégias mais pertinentes para sua elaboração. 

O condutismo tem como base a psicologia, onde o objeto de estudo é o comportamento, 

orientado à previsão e controlo da conduta motivada por fatores externos ou estímulos 

ambientais e respostas, sendo estas previsíveis, manipuláveis e controláveis (Navarro, 1989). 

Este foco teórico contribui para um ensino programado e de processos lineares (Dorrego, 

1999; Urbina, 1999), com o escalonamento das atividades e tarefas que solicitam uma 

contribuição do aluno, com divisão e estruturação da informação em pequenas unidades e a 

planificação do reforço no desenho de software educativos (Silvera, 1998). Em termos do 

desenvolvimento de MDI, os seguidores desta corrente teórica dedicam-se mais à elaboração 

de software educativo do que a páginas web. No que respeita a páginas web estes seguidores 

dedicam-se ao desenho de páginas com muito texto e de forma linear, com incremento de 
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informação de forma gradual e no sentido do aumento da sua complexidade, com o objetivo 

de se obter respostas dos alunos havendo em troca um reforço (Díaz Barriga & Aguilar, 

1990). 

O cognitivismo centra-se nos processos internos dos alunos, e estuda o processo através do 

qual os estímulos sensoriais se transformam, filtrando-os, selecionando-os, armazenando-os 

(Navarro, 1989). Define aprendizagem pela atividade do sujeito que implica processos 

internos que interagem com o meio que o envolve (Altet, 1997). Esta corrente teórica 

interpreta os estímulos e respostas como resultantes de processos internos e posteriormente 

demonstrados através de condutas externas (Navarro, 1989). Neste sentido, o material 

educativo informático cognitivista pode entregar conteúdo organizado de forma hierárquica 

(Gros, 1997) já que o seu suporte ao desenho institucional na elaboração de materiais 

informáticos educativos são os sistemas de hipertexto e de hipermédia (Del Moral, 2000a), 

que possibilitam ao aluno uma navegação não linear. 

O construtivismo está relacionado com as filosofias de Dewey e Rousseau e inspirado por 

Piaget e Vygotsky, e defendem que o conhecimento e a aprendizagem são um processo 

resultante da interação do indivíduo com o meio físico e social onde se enquadram. Para os 

construtivistas o conhecimento é absorvido, por cada indivíduo, durante a socialização no 

meio em que se encontra inserido. Inácio (2007, p. 21) quando se refere ao construtivismo 

afirma que “(…) o conhecimento não é dado, é construído através de interações sociais. Os 

mais experientes ajudam os menos experientes na resolução conjunta de problemas e 

qualquer indivíduo pode ser mais sabedor do que os outros em determinadas tarefas ou 

temas”. Nesta linha de pensamento, a entrada da teoria construtivista no desenho de materiais 

educativos informáticos centra-se na aprendizagem e no aluno, e menos nos conteúdos e no 

professor, isto é, maior enfase na aprendizagem do que na instrução (García-Valcárcel, 

2005). De acordo com isto, a presença desta corrente teórica em páginas web educativas 

conduz a um desenho web com pouca informação e com muitas ligações externas, recursos 

e ferramentas como grupos de aprendizagem colaborativa que possibilitam ao aluno 

construir os seus próprios processos de aprendizagem. Assim, os conteúdos hipermédia que 

tem esta teoria como base, definem-se pela procura de informação para aquisição do 

conhecimento e resolução de problemas (Del Moral, 2000b). 

Por último, o conetivismo resulta do impacto da tecnologia na aprendizagem, sendo assim, 

uma corrente contemporânea que agrupa as pedagogias centradas na aprendizagem, onde o 

professor disponibiliza meios para aprender e resolver problemas. Esta teoria sustenta que a 
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aprendizagem é sobretudo um processo com vários estádios de desenvolvimento, com vários 

níveis da aprendizagem: o cognitivo, o conceptual e o social/externo. Esta teoria vem no 

seguimento do conceito Web 2.0 proposto por O’Reilly, que consiste não apenas em 

palavras, mas também em imagens, vídeo, multimédia e muito mais (Siemens, 2006). A 

presença desta teoria na web educativa evidencia-se com sítios web abertos à discussão e à 

colaboração, com uma diversidade de ferramentas web como o Wikipedia, blogs, podcast e 

redes sociais como o Facebook e o Twitter. Tudo isto, com a finalidade de se ter acesso a 

infinitas fontes de informação e criar redes de conhecimentos e de comunicação entre os 

seus utilizadores (Guerrero & Flores, 2009). 

Além das teorias de aprendizagem e da reflexão e exploração dos aspetos pedagógicos 

relativos ao aluno, existem diversos fatores a considerar no desenvolvimento de um ambiente 

de aprendizagem. Deve estabelecer-se um modelo de ambiente e-learning em que engloba 

oito dimensões: pedagógica; técnica; desenho de interface; avaliação; gestão; apoio ao aluno; 

ética e institucional, como se pode observar na Figura 10. A plataforma Edmodo foi 

elaborada, construída e estruturada tendo em consideração estes fatores e estas dimensões. 

 
Figura 10 - Dimensões de um ambiente e-learning 

Fonte: Khan, B. H. (2001) 
 

Em modo de definição de cada dimensão, a Pedagogia está relacionada com o ensino e a 

aprendizagem, comporta fatores como objetivos, estruturação de conteúdos programáticos, 

modelos, metodologias, estratégias; a Técnica engloba os meios de suporte essenciais; o 

Desenho de Interface é relativo ao design gráfico, aspeto dos conteúdos, navegação e 

usabilidade; a Avaliação envolve todo o processo e o ambiente de estudo; a Gestão diz 

respeito à distribuição da informação e manutenção da plataforma; o Apoio Pedagógico é 

referente ao apoio online e apoio técnico; a Ética é relativa aos princípios humanos, culturais 
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e de rigor; e por último a dimensão Institucional é uma questão administrativa e da 

organização educativa. 

Nesta proposta a disponibilização de conteúdos de aprendizagem da UFCD de TIC B3C – 

Utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de informação – tem 

como suporte a rede social de aprendizagem Edmodo, que permite a compatibilidade 

dispositivos móveis, tablet e smartphone, o que a torna numa ferramenta m-learning. Este 

sistema de gestão de aprendizagem é um ambiente baseado na Web, no qual se pode criar, 

armazenar, processos de ensino (Peres & Pimenta, 2011). Desta forma, esta permite a 

partilha de documentos, vídeos, imagens e ligações externas sem necessidade de sair da 

plataforma, gerir o curso, controlar os participantes, aplicar tarefas e atividades, estruturar 

conteúdos e sequências de aprendizagem, definir grupos restritos de aprendizagem e 

ferramentas de comunicação entre professor/aluno/pais ou orientador, entre outros. 

Para se criar um curso, módulo ou unidade curricular deve-se ter em atenção procedimentos 

para a sua criação e elaboração através de modelos de instrução. Pois, pensar-se em sistemas 

de aprendizagem mediados pelas tecnologias web implica pensar em modelos de instrução 

(Peres & Pimenta, 2011). 

O modelo Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE) é genérico 

em termos de planeamento e existem inúmeros deste tipo de modelos (Kruse, 2006), 

variando em termos de caraterísticas e especificações, no entanto têm como base a tipologia 

de cinco fases: 

 Análise – selecionar estratégias de ensino-aprendizagem adequadas ao 

curso/disciplina, ao público-alvo e à instituição; levantar as necessidades de 

formação; definir objetivos de aprendizagem; prever recursos necessários e os custos 

envolvidos e definir os pré-requisitos que o aluno deve possuir antes de iniciar a 

aprendizagem; 

 Desenho – desenvolver os métodos de avaliação que mostrem que os alunos 

atingiram os objetivos e listar as atividades que ajudarão os alunos a atingir os 

objetivos; especifica os objetivos; planeia as sequências de aprendizagem para se 

atingirem os objetivos; 

 Desenvolvimento – desenvolver ou reutilizar conteúdos de aprendizagem e sintetizar 

e sequenciar os recursos de forma a construir o curso ou disciplina; selecionar a 

metodologia de distribuição da informação e de comunicação; 
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 Implementação – criar um plano de gestão do curso ou disciplina e conduzir a 

implementação; desenvolver a distribuição da informação e a comunicação; 

 Avaliação – rever e avaliar cada fase e recorrer a avaliações externas. 

 

Todo o processo tem como foco a aprendizagem do aluno, e para isto, deve-se ter em atenção 

três princípios: os objetivos, as estratégias e a avaliação estarem em conformidade, 

desenvolver uma instrução eficaz e atraente, e ainda, apresentar uma estruturação 

sistemática, iterativa e não linear (Lima & Capitão, 2003). 

A filosofia da Web 2.0 prima pela facilidade na publicação e rapidez no 

armazenamento de textos e arquivos, ou seja, tem como principal objetivo 

tornar a web um ambiente social e acessível a todos os utilizadores, um 

espaço onde cada um seleciona e controla a informação de acordo com as 

suas necessidades e interesses (Coutinho & Bottentuit Junior, 2008, p. 4). 
 

É de referir ainda que e no seguimento do que afirma Moreira (2000), na elaboração dos 

materiais didáticos eletrónicos utilizados e partilhados na plataforma Edmodo para os alunos 

na disciplina de TIC e o Grupo Apoio, teve-se em atenção as seguintes características: 

materiais de hipertexto, flexíveis, atrativos, interativos e com bastante informação. 

Tendo em consideração o exposto, assim se propõem a implementação e integração da rede 

social de aprendizagem Edmodo na lecionação de cursos EFA nos diferentes níveis de 

formação (B1, B2, B3 e NS). Considera-se que esta implementação pode ser adotada para 

as diferentes áreas disciplinares, não apenas nas áreas de TIC e de Informática. 

Neste caso, demonstra-se a utilização desta plataforma na disciplina de TIC num curso EFA 

nível B3 de dupla certificação. A partir desta poder-se-á recolher ideias, adaptar, adotar para 

outras áreas de ensino, assim como, para outros níveis de cursos EFA. Pretende-se mostrar 

que a utilização e integração de ambientes virtuais de aprendizagem como as plataformas e-

learning, e neste caso mais em concreto uma rede social de aprendizagem, pode contribuir 

para um ambiente de ensino mais diversificado e estimulante tanto para os professores como 

alunos, assim como para a promoção do processo de ensino/aprendizagem. Pode ainda, 

diversificar o modo como se leciona dentro das salas de aula e possibilita uma aprendizagem 

permanente, isto é, uma aprendizagem tanto no período de aulas como no período extra-

aulas. 

O contacto entre o professor e o aluno, e neste caso do Edmodo, também entre os pais ou 

orientadores é possível em momentos fora do período de aulas e do tempo de funcionamento 
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da escola. Este contacto é primordial na definição dos métodos de ensino a aplicar pelo 

professor, pois possibilitam um conhecimento individualizado, mais claro e concreto do 

perfil, necessidades e dificuldades de cada aluno. 

Os alunos, por sua vez, poder-se-ão sentir mais estimulados e motivados para aprender 

devido à utilização destas plataformas, graças às técnicas de avaliação e de aprendizagem 

virtuais serem mais diversificadas, e claro diferentes dos mais tradicionais meios de ensino. 

Para além disto, a plataforma Edmodo em específico, é um ambiente virtual muito 

semelhante às tão utilizadas e difundidas redes sociais dos dias de hoje, nomeadamente com 

o Facebook e com o Twitter. Devido ao facto da grande maioria das pessoas, e neste caso 

dos alunos dos cursos EFA, utilizarem estas redes sociais, e como o Edmodo em termos 

visuais e funcionais é bastante semelhante, a adoção a estas plataformas da parte dos alunos 

poderá ser mais fácil, rápida e mesmo natural e espontânea, evitando assim as tão frequentes 

resistências na adesão dos alunos a ferramentas informáticas para eles desconhecidas. Ainda 

no seguimento disto, através do Edmodo os alunos podem ainda publicar e partilhar ideias, 

dúvidas, impressões e conhecimentos com o professor e colegas tanto no tempo de aula como 

fora deste, o que motiva imenso os alunos a utilizarem e a aderirem a esta plataforma, o que 

ajuda e facilita o trabalho do professor enquanto motivador. 

Estes princípios e conceitos já foram experimentados através da implementação de um grupo 

secreto do Facebook na disciplina de Sociedade Tecnologia e Ciência (STC) num curso EFA 

NS de dupla certificação – Programador/a de Informática que decorreu no Agrupamento de 

Escolas Latino Coelho de Lamego no ano letivo de 2014/2015, em que se verificou uma 

maior motivação e interesse para aprender do que o normalmente verificado em cursos 

anteriores em que não se utilizou esta ferramenta. Um grupo secreto do Facebook é um grupo 

em que apenas os seus membros, adicionados pelo professor, que por sua vez também será 

o administrador do grupo, podem encontrar o grupo e ver as publicações, e onde podem ser 

partilhados documentos, imagens e vídeos, sendo todas estas publicações notificadas a todos 

os membros do grupo. Embora o Edmodo, obviamente uma ferramenta muito mais complexa 

e multifacetada para a aprendizagem, apresente também estas características mencionadas 

sobre um grupo secreto do Facebook, poderá ser um indicador de que é uma ferramenta 

motivadora para a aprendizagem em cursos EFA. 

A proposta de integração de uma ferramenta simultaneamente e-learning, b-learning e m-

learning como o Edmodo no âmbito das TIC em cursos EFA tem como principal objetivo o 
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estudo aprofundado de uma ferramenta que auxilia de forma muito positiva, a difícil, mas 

estimulante tarefa, de ensinar e formar alunos na idade adulta. A atenção desta proposta 

centra-se na demonstração da importância que a tecnologia e o seu uso poderão ter no 

processo de ensino e de aprendizagem de alunos adultos. 

A utilização das TIC na aprendizagem de adultos, partindo da diversidade das suas 

necessidades, visto abranger todos os indivíduos com idades iguais ou superiores a 18 anos 

e com uma enorme diversidade de experiências de vida e profissionais, implica recorrer a 

diferentes estratégias para apoiar e colmatar as dificuldades por elas manifestadas, bem como 

fazer adaptações no currículo e criar materiais adaptados a cada aluno, se necessário. O 

Edmodo permite estas adaptações curriculares e nomeadamente direcionar materiais 

didáticos a grupos específicos da turma ou mesmo a um só aluno através da criação dos 

designados minigrupos. 

Desta forma, o professor adquire um novo papel, o de investigador e inovador, a quem cabe 

garantir um ensino de qualidade e direcionado a cada um dos seus alunos. Explorar software 

educativo e ser capaz de criar atividades utilizando ferramentas da Web 2.0 adequadas a 

adultos, faz parte deste novo papel atribuído ao professor. Para que o seu trabalho seja útil e 

bem-sucedido, a partilha e colaboração entre professores é fundamental. O Edmodo, visto 

que é uma rede social direcionada para a aprendizagem, faculta a funcionalidade de 

comunidades. Esta permite que ocorra a partilha e colaboração entre professores, através de 

grupos específicos e direcionadas para as diversas questões do ensino e da aprendizagem, 

como comunidades para as várias áreas disciplinares, direcionadas a aplicações integradas 

no Edmodo como o Office Online, o Itch (aplicação didática de Scratch), etc., e mesmo de 

partilha de ideias, conteúdos e de grupos disciplinares. 

Uma vez mais apresenta-se de forma resumida, e para sintetizar, as principais características 

e ferramentas disponíveis na plataforma Edmodo: 

 Tem suporte para dispositivos móveis, smartphone e tablet, através de app para 

professor e alunos e de app para pais/encarregados de educação ou orientadores; 

 Permite que os pais e/ou encarregados de educação e orientadores se associem aos 

respetivos alunos que tutelam, para assim serem também membros integrantes da 

plataforma e terem acesso ao desenrolar da disciplina, embora com restrições que 

serão elencadas à posteriori; 
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 Podem dividir-se as turmas por grupos específicos, grupos restritos com necessidades 

próprias; 

 Permite criar uma biblioteca de documentos, conteúdos ou matérias organizadas por 

pastas, guardados e armazenados em espaço próprio da plataforma; 

 Permite armazenar documentos e links na biblioteca, em sistema de computação em 

nuvem com armazenamento ilimitado com uma só restrição: um só documento não 

pode apresentar um tamanho superior a 100 megabytes13; 

 Permite a associação com a conta do Google para um mais fácil acesso e partilha dos 

documentos da nuvem Google Drive; 

 Permite o acesso à nuvem OneDrive, assim como o acesso a aplicações como 

OneNote e Sway através do Office 365; 

 Apresenta um centro de ajuda com sistema de chat bastante eficaz na ajuda dos seus 

utilizadores, sejam estes professores, alunos e pais ou orientadores, quanto ao modo 

de utilização e do seu funcionamento; 

 Apresenta a funcionalidade de Office Online, o que permite realizar atividades sem 

a necessidade de instalação do MS Office; 

 Permite efetuar inquéritos (enquetes); 

 Permite efetuar publicações de mensagens de solicitação de feedback dos alunos e 

pais, e informativas como de datas limites de conclusão de trabalhos, início de 

matérias, diagnóstico de temas, etc.; 

 Permite realizar fichas/testes de vários tipos: múltipla escolha, verdadeiro/falso, 

preenchimento de espaços, resposta curta e de correspondência; 

 Efetua o cálculo da classificação final das fichas/testes de forma automática; 

 Os professores podem moderar todas as publicações e respostas a publicações da 

parte dos alunos; 

 Os professores são notificados de toda a atividade dos alunos e pais; 

 Os alunos são notificados de toda a atividade dos grupos em que estão inseridos; 

 Os pais/encarregados de educação e orientadores são notificados das atividades dos 

alunos sob avaliação, quanto à data de entrega, data de realização, classificação e 

estado de submissão da parte do seu educando ou orientando. 

                                                 
13 Informação obtida em julho de 2016 de um especialista do Edmodo através do Centro de Ajuda, disponível em: https://support.edmodo.c 
om/hc/en-us. 

https://support.edmodo.com/hc/en-us
https://support.edmodo.com/hc/en-us
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 As notificações são recebidas na página Web, através das apps para dispositivos 

móveis e ainda via e-mail ou via short message service (SMS); 

 Apresenta calendário informativo das atividades e eventos; 

 Permite o reforço positivo através da atribuição de medalhas e feedback avaliativo 

do professor em texto e símbolos; 

 Gere as classificações das atividades e calcula a classificação final do desempenho 

do aluno; 

 Nos testes e fichas, os professores têm acesso, através de gráficos, a uma análise 

estatística das respostas dos alunos; 

 Os pais/encarregados de educação e orientadores têm acesso às classificações, ao 

progresso e ao feedback do professor a todas as atividades sujeitas a avaliação; 

 Sistema de mensagens entre os 3 elementos professor/aluno/pais ou orientadores; 

 Plataforma de aprendizagem em forma de rede social, pelo que possibilita o contacto 

entre professores das diversas áreas do ensino, e ainda a partilha de ideias, 

documentos, publicações e mesmo de grupos (disciplinas); 

 Plataforma de aprendizagem que se apresenta funcionalmente simples e visualmente 

atrativa, o que poderá facilitar a sua adesão da parte dos seus utilizadores; 

 Visual, gráfica e funcionalmente similar a redes sociais convencionais como o 

Facebook e o Twitter. 

 

4.1. Descrição da implementação 

Foi utilizado o LMS, designado mais propriamente por rede social de aprendizagem, 

Edmodo, na construção e desenvolvimento da disciplina de TIC para quatro aulas no curso 

EFA nível B3 – Operador/a de Jardinagem. Estas quatro aulas são as mesmas aulas 

exploradas no capítulo anterior – As aulas – pertencentes à UFCD de TIC B3C – Utilizar 

um programa de processamento de texto e de apresentação de informação – o que permite 

assim efetuar uma comparação do processo de ensino/aprendizagem sem o recurso e com o 

recurso a uma plataforma de aprendizagem. 

As aulas da PES e as aulas escalonadas no Edmodo definem-se como as mesmas nas suas 

diversas características: tipologia do curso EFA, turma e UFCD; tempo de duração das aulas, 

horário diário e semanal, horário laboral e presencial; conteúdos e objetivos. Diferem 

obviamente nos recursos, e ainda no planeamento das atividades e na avaliação. Será 
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nomeadamente em relação a estas últimas características que permitirá observar-se as 

vantagens/desvantagens da utilização de uma ferramenta informática no acompanhamento 

do processo de ensino e de aprendizagem em cursos EFA presenciais. 

O conteúdo programático desenvolvido é o mesmo que foi desenvolvido na PES, a UFCD 

de TIC B3C – Utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de 

informação – pertencente à disciplina de TIC de Curso EFA B3 de Dupla Certificação da 

Área de Educação e Formação de Operador/a de Jardinagem, Nível de Qualificação do 

QNQ: 2 e Nível de Qualificação do QEQ: 2. 

De forma genérica, os conteúdos abordados nas quatro aulas são: utilizar um programa de 

processamento de texto – MS Word; utilizar um programa de apresentação de informação – 

MS PowerPoint; instalação de um videoprojetor; e a elaboração de um CV a partir do modelo 

Europass com recurso ao programa MS Word. 

Nesta proposta optou-se pela atribuição de um grupo à disciplina de TIC – grupo “TIC” – 

escalonada nas quatro aulas de noventa minutos cada que decorreram na PES, e um 

minigrupo – “Grupo Apoio” – que se destina aos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. O Grupo Apoio não ocorreu na realidade, isto é, na PES, serve como modo 

de mostrar mais uma das funcionalidades do Edmodo, evidenciando a adaptação que esta 

plataforma apresenta para as diversas situações que surgem no ensino, e ainda no seu 

contributo para um ensino diferenciado, motivador e específico. 

Foi então criada nesta plataforma de aprendizagem a disciplina com a designação de “TIC” 

onde se desenrolam quatro aulas da UFCD de TIC B3C – Utilizar um programa de 

processamento de texto e de apresentação de informação. Uma vez que se trata de uma 

simulação de implementação do Edmodo, não há necessidade de se destinar uma turma de 

vinte e quatro alunos como a turma real da PES, pelo que se definiu uma turma constituída 

por apenas quatro alunos, dois rapazes e duas raparigas, em que dois dos quais apresentam 

um menor grau de conhecimento das matérias/conteúdos das quatro aulas. 

Os membros da disciplina de TIC são: um professor (proprietário), um coprofessor, quatro 

alunos e quatro orientadores associados aos alunos. O professor proprietário tem todos os 

privilégios de gestão do grupo TIC, no controlo dos membros e seus títulos, gere a biblioteca 

e seus conteúdos, administra e planifica todas as publicações e atividades dos grupos neste 

caso a disciplina TIC e Grupo Apoio, gere o calendário de eventos e tarefas, gere as 

aplicações associadas e acessíveis ao grupo, tem a opção de autorizar publicações dos alunos 



 

95 

 

e respostas dos alunos a publicações suas, assim como, de definir o perfil do coprofessor e 

aluno de apenas leitura e obviamente gere e atribui a avaliação (progresso) dos alunos na 

disciplina e atribuir medalhas de mérito como reforço da aprendizagem. 

Os membros alunos podem responder e publicar sob autorização do professor proprietário, 

podem fazer “gosto” e “seguir” as publicações do professor em modo de tomada de 

conhecimento da publicação e obviamente podem enviar as tarefas realizadas e responder 

livremente a publicações/mensagens diretas para eles. 

O Edmodo permite associar aos alunos os respetivos pais e/ou encarregados de educação ou 

ainda orientadores designados na plataforma pelo termo em inglês de guardian. Como se 

trata de um curso EFA, isto é, os alunos são adultos com idades iguais ou superiores a 18 

anos, os elementos associados aos alunos serão por opção destes e com o título de orientador. 

De acordo com isto, foram associados a cada aluno um orientador, que pode corresponder a 

um familiar ou amigo, já que é uma opção do aluno. Nesta proposta destinou-se que todos 

os alunos optaram por ter o seu orientador sem qualquer definição na plataforma do grau de 

relacionamento pessoal entre eles. 

No Edmodo, estes orientadores têm acesso às atividades, tarefas e fichas/testes marcados 

com fins avaliativos ou não, e se estas já foram realizadas e enviadas pelo seu orientando e 

ainda à classificação atribuída. Os orientadores têm acesso ainda às mensagens enviadas pelo 

professor diretamente para o seu orientando, embora não possam responder a tais 

mensagens, apenas mostrar que tomaram conhecimento clicando na opção “Gosto”. Os 

eventos como o desenrolar do minigrupo “Grupo Apoio”, a AI e aulas são também 

funcionalidades visíveis para os orientadores. Por último, as mensagens do professor diretas 

para os orientadores, são as únicas mensagens que os orientadores podem interagir com o 

professor através de resposta, embora isto seja possível somente através da app móvel do 

Edmodo Parents. Isto significa que, através da página web, o Edmodo não permite que os 

orientadores respondam a mensagens mesmo sendo destinadas a eles. Tal situação resultou 

de alteração de política da parte do Edmodo, pois anteriormente à realização desta proposta 

os orientadores podiam responder a mensagens diretas do professor através da página web. 

A interação entre orientador e o seu orientando não é possível, sendo toda a interação entre 

professor/aluno e professor/orientador. 

No desenvolvimento da implementação da disciplina na plataforma Edmodo houve a 

necessidade de recurso à Central de Ajuda do Edmodo através de chat. Qualquer membro 
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integrante da plataforma Edmodo, professor, aluno, pais ou orientadores, pode recorrer a 

este serviço no levantamento de dúvidas quanto ao seu funcionamento, utilização, política 

da plataforma, funcionalidades e potencialidades, aplicações integradas na plataforma, etc. 

Conforme referido, ocorreu o recurso ao chat da Central de Ajuda em duas situações, com 

feedback personalizado de um perito no Edmodo, e em ambos os casos o tempo de espera 

de feedback não ultrapassou os cinco minutos. A primeira situação deveu-se à recolha de 

informação sobre o espaço de armazenamento de documentos e ligações externas na 

biblioteca do grupo da disciplina de TIC, em que a resposta foi animadora, já que não existe 

um limite de espaço de armazenamento, apenas a restrição de um só documento não poder 

ultrapassar 100 megabytes de tamanho. Pode-se considerar isto como uma mais-valia da 

plataforma, pois permite guardar os documentos didáticos que forem necessários e em 

segurança como acontece no caso de qualquer outro serviço em nuvem, como por exemplo 

o Dropbox. 

A segunda situação de dúvida relaciona-se com a questão de os orientadores não poderem 

responder a publicações diretas da parte do professor, isto aquando a utilização do Edmodo 

num browser. Em resposta, verificou-se que os orientadores apenas podem responder a 

publicações através das aplicações móveis Edmodo e não através do browser, seja este qual 

for. Recolheu-se ainda a informação de que isto deve-se ao facto do Edmodo ter mudado a 

sua política quanto à interação e intervenção que os orientadores e pais podem ter no decorrer 

das aulas e atividades escolares da disciplina. Esta nova política considera que os 

orientadores e pais devem ter o mínimo de contacto e influência no desenrolar das atividades 

de aula, pelo que retiraram a opção de estes responderem a publicações através de browser, 

ou seja, através de computador, passando assim a ser apenas possível através de dispositivos 

móveis, smartphone e tablet. 

Como a disciplina TIC é lecionada por um professor, com o perfil de professor proprietário 

do grupo TIC, foi ainda criado um outro perfil professor, mais propriamente com o perfil 

coprofessor, destinado aos Professores responsáveis na orientação e apreciação da proposta 

a ser desenvolvida. 

O trabalho foi desenvolvido nomeadamente em quatro partes e em três perspetivas 

diferentes: a perspetiva do professor, a perspetiva dos alunos e a perspetiva dos orientadores. 

As quatro partes em que trabalho do Edmodo se dividiu de forma temporal foram as 

seguintes: 
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1.ª Parte – Perspetiva do professor: elaboração de mensagens informativas, de 

mensagens com imagens, de mensagens de eventos escolares e de mensagens com 

partilha de conteúdos como documentos (MS Word; MS PowerPoint; pdf) e vídeos; 

elaboração de tarefas; elaboração de fichas; partilha de todos os conteúdos com os 

alunos por aula e por grupo; e elaboração de inquéritos. Todas estas atividades 

destinadas aos alunos e/ou orientadores. 

2.ª Parte – Perspetiva dos alunos: tomar conhecimento das mensagens através das 

opções “gosto”, “seguir” e “responder”; realizar as suas contribuições para as 

atividades indicadas pelo professor como as tarefas e ficha; e descarregar para a sua 

biblioteca designada por “Mochila” todos os conteúdos partilhados pelo professor. 

3.ª Parte – Perspetiva dos orientadores: tomar conhecimento através das opções “gosto” 

e “seguir” das atividades a realizar pelos seus orientandos quanto à sua data limite de 

conclusão, estado de entrega, classificações e de mensagens diretas para os seus 

orientandos; tomar conhecimento através das opções “gosto”, “seguir” e “responder” 

das mensagens diretas para os orientadores, podendo ser estas de carácter informativo 

do percurso do seu orientando na disciplina, como de solicitação de informação da 

parte do professor sobre impressões que retiram dos seus orientandos em termos de 

compreensão das matérias, como ainda sobre eventos escolares. 

4.ª Parte – Perspetiva do professor: atribuição de classificações a partir dos contributos 

dos orientandos às atividades; atribuição de medalhas e respetivas mensagens 

informativas destas medalhas; responder a eventuais dúvidas ou esclarecimentos, e 

dar comentários de apoio e motivacionais aos orientandos; e ainda, responder aos 

comentários da parte dos pais. 

 

Neste trabalho, o Edmodo foi utilizado em computadores pessoais com o SO Windows e 

MAC OS, e com os browsers: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari. Foi 

utilizado ainda em dispositivos móveis nomeadamente com o SO iOS (iPad e iPhone). As 

app do Edmodo para dispositivos móveis são duas: app para professor e aluno designada por 

“Edmodo”, que corresponde à Figura 11; e a app para pais/encarregados de educação ou 

orientadores designada por “Parents”, correspondente à Figura 12. 
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Figura 11 - App Edmodo (perfil professor) 

 
Figura 12 - App Edmodo (perfil aluno) 

 

Quase em todas as situações o Edmodo funcionou de forma correta, fluída e sem quaisquer 

problemas, à exceção da ocorrência de bugs pontuais na página aquando do upload de 

documentos para a biblioteca e respostas a publicações. Outro ponto a relevar neste sentido 

é que com o browser Mozilla Firefox a App Store (loja de aplicações) do Edmodo não é 

visualizada, não sendo assim possível ver nem instalar qualquer app integrada do Edmodo a 

partir deste browser. Verificou-se ainda que as notificações ocorreram de forma correta e 

sincronizada de toda e qualquer atividade da parte dos três elementos: professor, aluno e 

orientadores. Por último testou-se a ocorrência de notificações tanto via e-mail como via 

SMS, tendo ocorrido de forma rápida e correta. 

 

4.2. Implementação das aulas da PES na plataforma Edmodo 

Com esta proposta de implementação das aulas da PES na rede social de aprendizagem 

Edmodo pretende-se mostrar de que forma e modo o ensino com recurso a este tipo de 

ferramentas pode ser diferenciado em relação ao tradicional ensino restrito a aulas 

presenciais. Pretende-se mostrar ainda que poderá contribuir para um ensino mais motivador, 

mais apelativo, permanente, contínuo, e em termos genéricos e por estas razões, para um 

melhoramento do processo de ensino e de aprendizagem. Este ensino permanente define-se 

por permitir uma aprendizagem presencial e à distância com o recurso a dispositivos, sejam 

eles computador fixo ou portátil, ou dispositivos móveis, smartphone e tablet. Esta proposta 

foi definida também no sentido de maximizar as funcionalidades e potencialidades do 
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Edmodo para se tirar o máximo partido desta no contributo para uma aprendizagem mais 

sólida e mais apelativa em relação ao tradicional ensino presencial. Outra característica a 

relevar é o facto do Edmodo permitir o contacto não presencial entre professor e pais, 

encarregados da educação ou, como neste caso, orientadores, o que pode permitir um 

conhecimento mais profundo do perfil, das necessidades e das dificuldades de cada aluno, e 

permite ainda o conhecimento e acompanhamento de pais, encarregados de educação ou 

orientadores das atividades letivas, o que pode proporcionar um reforço e apoio adicionais, 

assim como, uma motivação extra para o aluno aprender e se dedicar mais às atividades e 

eventos escolares. 

Descreve-se a seguir todo o escalonamento de forma cronológica da disciplina de TIC nas 

quatro aulas – grupo TIC, e do minigrupo Grupo Apoio para um melhor seguimento e 

compreensão da sequência das matérias exploradas nas referidas cinco semanas letivas não 

consecutivas. 

As cinco semanas letivas são compostas por uma aula por semana, com quatro aulas no total, 

a aula da quarta semana destinada à AI, e com fins-de-semana intercalares. As três primeiras 

aulas são consecutivas, isto é, decorrem em três semanas consecutivas, e na quarta semana 

ocorre a AI. Da quarta semana para a designada quinta semana, ou seja, entre a AI e a aula 

4, existe um espaço temporal de várias semanas. Todas estas considerações temporais estão 

conforme a PES, não tendo assim sido idealizadas. 

Idealizou-se a ocorrência do minigrupo “Grupo Apoio” para o dia seguinte à última aula, 

aula onde se verifica dificuldades dos alunos relativamente às matérias, e o dia anterior à 

aula seguinte, e isto para todas as aulas, embora se tenha idealizado que os alunos apenas 

demonstraram dificuldades nos conteúdos da aula 1. Assim o Grupo Apoio apenas decorreu 

uma vez nas mencionadas cinco semanas, e foi entre os dias de sexta-feira a quarta-feira da 

primeira e segunda semanas, o que permite aos alunos terem tempo suficiente para 

estudarem e aprenderem de forma eficaz na transposição das suas dificuldades na matéria. 

Os conteúdos abordados no Grupo Apoio são referentes à aula 1, visto ter-se verificado que 

os alunos apenas tiveram dificuldades nessas matérias. A consideração de abertura do Grupo 

Apoio dá-se após todas as aulas com conteúdos de carácter teórico, podendo assim ser 

explorados com o recurso do Edmodo, e isto verifica-se mais propriamente nas aulas 1 e aula 

2, já que as aulas 3 e 4 assentam mais sobre execução de tarefas práticas e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nas aulas 1 e 2. Para se justificar a abertura do Grupo Apoio, 
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idealizou-se que deveria haver um ou mais alunos com dificuldades de aprendizagem nos 

conteúdos, e que os alunos seriam integrados neste grupo somente por vontade própria já 

que se trata de alunos adultos. Destinou-se que após todas as aulas com base teórica, aula 1 

e aula 2, os alunos devem ser questionados no sentido de indicarem se sentem dificuldades 

nas matérias através de inquérito de forma não anónima e analisado posteriormente pelo 

professor se os alunos apresentam dificuldades através do desempenho demonstrado e as 

classificações das tarefas. Após tal ponderação e análise, abrir-se-á ou não o Grupo Apoio. 

Assim, a ocorrência das quatro aulas, do minigrupo Grupo Apoio e da AI é conforme a 

Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Distribuição semanal das quatro aulas do Grupo Apoio e da Atividade Integradora 

 

É de referir que o Edmodo apresenta quatro tipos de publicações: mensagem; tarefa; teste; 

enquete (inquérito). Todas as publicações são efetuadas por parte do professor para os 

diferentes destinatários. Os destinatários são o grupo “TIC”, minigrupo “Grupo Apoio”, 

“TIC Pais”, que neste caso são orientadores, e aluno específico. O grupo TIC é constituído 

por todos os alunos, ou seja, quatro alunos no total, e o minigrupo Grupo Apoio é constituído 

por dois alunos que evidenciam dificuldades nos conteúdos. Os destinatários grupo TIC e 

minigrupo Grupo Apoio podem receber todo o tipo de publicações do professor desde que a 

eles lhes sejam destinadas. Os destinatários TIC Pais, neste caso orientadores, recebem as 

publicações do professor de tarefas, de testes destinadas aos seus respetivos orientandos, 

mensagens para eles destinadas e ainda as designadas mensagens diretas do professor aos 

seus respetivos orientandos. Um aluno em específico pode apenas receber publicações do 

professor do tipo mensagem direta, isto é, mensagem direcionada somente para esse aluno. 

As formas de ensino adotadas, na definição, na sequência, no desenvolvimento e na 

construção do grupo TIC e do minigrupo Grupo Apoio, têm por base os conceitos e ideias 

relativas à web e à web 2.0 direcionadas para a aprendizagem, teorias de aprendizagem, 

modelo de ambiente e-learning e modelos de instrução e planeamento de sistemas 

informáticos referidas no início deste capítulo. 
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Para um melhor seguimento do que é exposto a seguir, deve-se entrar no grupo TIC com as 

devidas credenciais (Anexo 15) a partir da página Edmodo14 ou através do Anexo 16 – 

Grupos do Edmodo: grupo TIC e minigrupo Grupo Apoio (contém hiperligações). 

O escalonamento cronológico das publicações do grupo TIC e do minigrupo Grupo Apoio é 

o seguinte: 

Aula 115 (quinta-feira da primeira semana): 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem em forma de lembrete. Esta mensagem é 

exposta na aula 1 para os alunos não esquecerem algumas das principais regras de 

funcionamento do grupo TIC. Apresenta ainda duas ligações: link para o Centro de 

Ajuda do Edmodo para levantamento de dúvidas na utilização da plataforma; vídeo 

tutorial sobre o funcionamento e o modo de utilização do Edmodo nos vários perfis 

de professor, aluno e pais ou orientadores (Realizado pelo professor). Esta mensagem 

é acompanhada por uma imagem do Garfield com o objetivo de motivar os alunos 

ao estudo através de grafismos e potenciar a sua familiarização com o Edmodo. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com o sumário da aula 1. Esta mensagem é 

exposta na aula 1 com o objetivo informativo da matéria a ser abordada nesta aula, e 

como forma de iniciar a aula propriamente dita, ou seja, indicativo de que se iniciará 

a partir deste momento a exposição da matéria a aprender. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com os conteúdos programáticos a serem 

explorados na aula 1 com uma imagem do logotipo do MS Word. Esta mensagem é 

exposta no início da aula 1 para informação dos conteúdos aos alunos, assim como, 

dar a conhecer os pontos fulcrais que a ser estudados, permitindo aos alunos fazerem 

um mapa mental da matéria, e ainda como ponto de partida para um pequeno diálogo 

com os alunos sobre se já utilizaram anteriormente o programa MS Word e que tipo 

de experiências tiveram. A imagem do logotipo serve para os alunos o conhecerem e 

para cativar o seu interesse com o recurso a grafismos. A Figura 13 mostra a 

publicação desta mensagem para o grupo TIC. 

                                                 
14 Disponível em: https://www.edmodo.com. 

15 Os materiais utilizados na aula 1 do grupo TIC encontram-se no Anexo 17. 

https://www.edmodo.com/
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Figura 13 - Mensagem informativa de conteúdos de MS Word para o grupo TIC 

 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com uma ligação para a página “Ajuda do 

Word” da Microsoft. Esta mensagem é exposta na aula 1 para informação dos alunos 

da existência desta página e como a sua utilização os pode ajudar no seu estudo. O 

facto de usar uma ligação mostra aos alunos que o Edmodo permite a interatividade 

com outras páginas da Web, e que por sua vez também permite ao aluno ter ligação 

direta para os conteúdos pretendidos, sem a necessidade de navegar na Web por locais 

que poderão dispersar o seu foco ou atenção. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com um vídeo de apresentação do MS 

Word. Este vídeo é exposto na aula 1 com o objetivo de expor uma situação prática 

para a qual o programa MS Word é destinado e que este programa de processamento 

de texto não é tão simples quanto se possa imaginar. Este vídeo permite despertar o 

interesse dos alunos para este programa. Embora este vídeo se encontre alojado no 

YouTube, o Edmodo permite ligação direta a este sem necessidade de navegação até 

ele, o que evita a dispersão do foco de estudo dos alunos. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com um vídeo de demonstração de como 

criar, guardar e abrir documentos de texto com o MS Word. Este vídeo corresponde 

à explicação e exposição dos conteúdos pelo professor na aula 1. Este vídeo permite 

aos alunos poderem rever a explicação do professor em horários extra-aula e sem 
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terem de sair do Edmodo para o visualizar, isto é, sem terem de navegar até ao 

YouTube o que pode levar os alunos a desfocarem-se do seu estudo. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com um vídeo de demonstração do 

Separador Base do Word e abordagem sobre os grupos tipo de letra, parágrafo e 

estilos e ainda sobre a correção ortográfica e gramatical através do atalho de teclado 

F7. Este vídeo corresponde à continuação da exposição dos conteúdos pelo professor 

do vídeo da mensagem anterior. A Figura 14 mostra a publicação desta mensagem 

para o grupo TIC. 

 
Figura 14 - Mensagem com vídeo do MS Word para o grupo TIC 

 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com a partilha, em forma de apoio aos 

vídeos anteriores, do documento Manual de MS Word. Este documento é explorado 

na aula 1 pelo professor, embora apenas os capítulos 1 e 2, que correspondem à 

matéria destinada para a aula. Os restantes capítulos são para os interessados em 

aprofundar conhecimentos sobre programa. 

 Tarefa para o grupo TIC: tarefa com o enunciado da Tarefa 1 – Elaboração de um 

texto. Este documento apresenta as questões e os pontos estudados na aula 1. As 

questões e nomeadamente os pontos estudados são explorados pelo professor na aula 

de forma a ajudar os alunos a filtrar o que se pretende que eles saibam e ainda em 
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forma de levantamento de eventuais dúvidas dos alunos. Esta tarefa deve ser 

concluída durante o período de aula. Se não for possível, os alunos podem terminar 

mais tarde e enviá-lo até às vinte e duas horas do dia anterior à aula 2 através da 

plataforma16, embora com prejuízo na classificação. Nesta tarefa, os alunos devem 

elaborar um texto devidamente formatado de uma personalidade, evento ou 

acontecimento à sua escolha através de pesquisa na Internet. Os alunos podem 

utilizar o Office Online para realizar esta tarefa, o que permite a realização da tarefa 

pelos alunos que não possuam o MS Office instalado nos seus computadores. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com a partilha de um documento MS Word 

que corresponde à proposta de resolução da Tarefa 1 – Elaboração de um texto. Esta 

proposta de resolução serve como objeto de estudo para horários extra-aulas e é 

facultada após o fim da aula 1. 

 Enquete para o grupo TIC: enquete a questionar os alunos se sentem dificuldades na 

matéria da aula 1. O professor em resposta a este enquete informa ainda os alunos de 

que: “Quem apresentar dificuldades na matéria e na realização da Tarefa 1, será 

adicionado ao denominado Grupo Apoio. A tarefa 1 realizada no Grupo Apoio será 

a mesma que foi aqui realizada na disciplina embora com um apoio mais específico. 

Este Grupo Apoio tem como finalidade os alunos ultrapassarem as suas dificuldades, 

e não com fins avaliativos. O Grupo Apoio desenrolar-se-á a partir do dia seguinte 

da aula 1 até ao dia anterior da aula 2”. A partir do contacto do professor com os 

próprios alunos no período de aula, desempenho dos alunos na aula, da informação 

facultada pelos orientadores e do resultado deste enquete, concluiu-se que o 

minigrupo Grupo Apoio será aberto com dois alunos: Rafael e Ana Sofia, onde o 

professor informa através de nova resposta a este enquete: “Após o inquérito, o 

Grupo Apoio será aberto para os alunos que manifestaram dificuldades na realização 

da tarefa e que apresentam interesse em serem integrados no neste Grupo. São eles: 

Ana Sofia e o Rafael. O Grupo Apoio decorre entre o dia seguinte à aula 1 até ao dia 

anterior à aula 2.” As tarefas do Grupo Apoio não serão avaliadas para tirar a pressão 

inerente às avaliações e para assim se preocuparem exclusivamente em aprender. A 

Figura 15 mostra a publicação deste enquete para o grupo TIC. 

                                                 
16 Não são estas as datas limites que se verificam na própria plataforma, já que se definiu um limite de data de entregue que permita que 

esta e todas as tarefas estejam ativas aquando da apresentação e defesa desta proposta. 
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Figura 15 - Enquete sobre as dificuldades na matéria para o grupo TIC 

 

Período após a aula 1 até ao fim da aula 4 (após a aula de quinta-feira da primeira 

semana até à aula de quinta-feira da quinta semana): 

 Mensagem para o grupo TIC Pais: mensagem que solicita aos orientadores que 

informem o professor de eventuais dificuldades manifestadas pelos seus orientandos 

ao longo das quatro aulas e cinco semanas. Ao longo do período de tempo entre a 

aula 1 e a aula 4, os orientadores podem através de respostas a esta mensagem 

informar o professor das eventuais dificuldades que os seus orientandos possam 

apresentar. Os orientadores através de resposta a esta mensagem informam o 

professor das dificuldades manifestadas pelos seus orientandos. Esta informação 

contribuiu para o professor identificar que dois dos quatro alunos apresentam 

dificuldades na matéria. Isto ajudou o professor a ter uma atenção especial sobre 

esses alunos ao longo das aulas e na definição da sua inclusão no Grupo Apoio, grupo 
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este com a função dos alunos ultrapassarem as suas dificuldades, sem quaisquer fins 

avaliativos, com o objetivo de tirar a pressão da avaliação e apenas se preocuparem 

em aprender. 

Minigrupo Grupo Apoio17 (a partir de sexta-feira da primeira semana até quarta-

feira da segunda semana): 

 Mensagem para o minigrupo Grupo Apoio: mensagem informativa do 

funcionamento do Grupo Apoio: realização da mesma tarefa 1 no sentido de 

ultrapassar as dificuldades às temáticas da aula 1, sem fins avaliativos. A 

Tarefa 1 é acompanhada de uma proposta de resolução em formato de tutorial 

para melhor aprendizagem e compreensão da tarefa. 

 Tarefa para o minigrupo Grupo Apoio: tarefa com a Tarefa 1. São facultados 

o enunciado e a proposta de resolução em formato de tutorial. Esta tarefa deve 

ser entregue até às vinte e duas horas de quarta-feira da segunda semana. No 

caso de dúvidas, o professor sugere aos alunos que as coloquem em resposta 

a esta publicação. 

 Enquete para o minigrupo Grupo Apoio: enquete aos alunos sobre se ainda 

sentem dificuldades na tarefa e conteúdos da aula 1. Este enquete ocorre 

durante todo o dia de quarta-feira da segunda semana. Os dois alunos que 

pertencem ao Grupo Apoio respondem ao enquete de forma afirmativa, ou 

seja, que já não sentem dificuldades graças à realização da tarefa 1 com o 

apoio do tutorial e de uma maior atenção da parte do professor a estes alunos 

durante os dias em que decorre o Grupo Apoio. O professor através do 

melhoramento das tarefas entregues pelos alunos também concluiu que as 

suas dificuldades tinham sido ultrapassadas. Assim, este minigrupo é 

encerrado, até posterior reabertura que o justifique. 

Aula 218 (quinta-feira da segunda semana): 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com o sumário da aula 2. Esta mensagem é 

exposta na aula 2 com o objetivo informativo da matéria a ser abordada nesta aula, e 

como forma de iniciar a aula propriamente dita, ou seja, indicativo de que se iniciará 

a partir daqui a exposição da matéria a aprender. 

                                                 
17 Os materiais utilizados no minigrupo Grupo Apoio encontram-se no Anexo 18. 
18 Os materiais utilizados na aula 2 do grupo TIC encontram-se no Anexo 19. 
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 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com os conteúdos programáticos a serem 

explorados na aula 2 com uma imagem do símbolo do MS PowerPoint. Esta 

mensagem é exposta no início da aula 2 para informação dos conteúdos aos alunos, 

assim como, dar a conhecer aos alunos os pontos fulcrais que a ser estudados, 

permitindo aos alunos fazerem um mapa mental da matéria, e ainda como ponto de 

partida para um pequeno diálogo com os alunos sobre se já utilizaram anteriormente 

o programa MS PowerPoint e que tipo de experiências tiveram. A imagem do 

símbolo serve para os alunos o conhecerem e para cativar o seu interesse com o 

recurso a grafismos. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com uma ligação para a página “Ajuda do 

PowerPoint” da Microsoft. Esta mensagem é exposta na aula 1 para informação dos 

alunos da existência desta página e como a sua utilização os pode ajudar no seu 

estudo. O facto de usar uma ligação mostra aos alunos que o Edmodo permite a 

interatividade com outras páginas da Web, e que por sua vez também permite ao 

aluno ter ligação direta para os conteúdos pretendidos, sem a necessidade de navegar 

na Web por locais que poderão dispersar o seu foco ou atenção. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com um vídeo de apresentação do MS 

PowerPoint. Este vídeo é exposto na aula 2 com o objetivo de expor uma situação 

prática para a qual o programa MS PowerPoint é destinado. Este vídeo permite 

despertar o interesse dos alunos para este programa. Embora este vídeo se encontre 

alojado no YouTube, o Edmodo permite ligação direta a este sem necessidade de 

navegação até ele, o que evita a dispersão do foco de estudo dos alunos. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com um vídeo de demonstração de temas 

de apresentação; esquemas de apresentação; adicionar, eliminar, duplicar e mover 

diapositivos; critérios de elaboração de apresentações de diapositivos; inserir, editar 

e formatar texto; inserir imagens; modo de apresentação de diapositivos (atalhos de 

teclado F5 e shift+F5); corrigir o texto a nível de erros ortográficos e gramaticais. 

Este vídeo corresponde à explicação e exposição dos conteúdos pelo professor na 

aula 2. Este vídeo permite aos alunos poderem rever a explicação do professor em 

horários extra-aula e sem terem de sair do Edmodo para o visualizar, isto é, sem 

terem de navegar até ao YouTube o que pode levar os alunos a desfocarem-se do seu 

estudo. 



 

108 

 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com a partilha, em forma de apoio ao vídeo 

anterior, do documento Manual de MS PowerPoint. Este documento é explorado na 

aula 2 pelo professor, apenas até ao capítulo 5.1.5 - Aplicar Temas, que corresponde 

à matéria destinada para esta aula. Os restantes capítulos são para os interessados em 

aprofundar conhecimentos sobre o programa. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com a partilha, em forma de apoio ao vídeo 

anterior, do documento Critério de elaboração de uma apresentação em MS 

PowerPoint. Este documento é explorado na aula 2 pelo professor, esclarecendo que 

estes critérios devem ser interpretados como linhas de orientação e não de forma 

rígida. 

 Tarefa para o grupo TIC: tarefa com o enunciado da Tarefa 2 – Elaboração de uma 

apresentação. Este documento apresenta as questões e os pontos estudados na aula 2. 

As questões e nomeadamente os pontos estudados são explorados pelo professor na 

aula de forma a ajudar os alunos a filtrar o que se pretende que eles saibam e ainda 

em forma de levantamento de eventuais dúvidas dos alunos. Esta tarefa deve ser 

concluída durante o período de aula. Se não for possível, os alunos podem terminar 

mais tarde e enviá-lo até às vinte e duas horas do dia anterior à aula 2 através da 

plataforma, embora com prejuízo na classificação. Nesta tarefa, os alunos devem 

elaborar uma apresentação devidamente formatada a partir do tema escolhido e do 

trabalho realizado na Tarefa 1 da aula 1. Os alunos podem utilizar o Office Online 

para realizar esta tarefa, o que permite a realização da tarefa pelos alunos que não 

possuam o MS Office instalado nos seus computadores. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com a partilha de um documento MS 

PowerPoint que corresponde à proposta de resolução da Tarefa 2 – Elaboração de 

uma apresentação. Esta proposta de resolução serve como objeto de estudo para 

horários extra-aulas e é facultada após o fim da aula 2. 

 Enquete para o grupo TIC: enquete a questionar os alunos se sentem dificuldades na 

matéria da aula 2. O professor em resposta a este enquete informa: “Quem apresentar 

dificuldades na matéria e na realização da Tarefa 2, será adicionado ao denominado 

Grupo Apoio. A tarefa 2 realizada no Grupo Apoio será a mesma que foi aqui 

realizada na disciplina embora com um apoio mais específico. Este Grupo Apoio tem 

como finalidade os alunos ultrapassarem as suas dificuldades, e não com fins 
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avaliativos. O Grupo Apoio desenrolar-se-á a partir do dia seguinte da aula 2 até ao 

dia anterior da aula 3”. A partir do contacto do professor com os próprios alunos no 

período de aula, desempenho dos alunos na aula, da informação facultada pelos 

orientadores e do resultado deste enquete, concluiu-se que o minigrupo Grupo Apoio 

não será reaberto, onde o professor informa através de nova resposta a este enquete: 

“Tendo em consideração os vossos resultados nesta tarefa e os resultados deste 

inquérito, não se justifica a reabertura do Grupo Apoio para os conteúdos da aula 2”. 

Aula 319 (terça-feira da segunda semana): 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com o sumário da aula 3. Esta mensagem é 

exposta na aula 3 com o objetivo informativo da matéria a ser abordada nesta aula, e 

como forma de iniciar a aula com a exposição da matéria a aprender. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com vídeo expositivo da instalação de um 

videoprojetor num computador. Este vídeo corresponde à explicação e exposição dos 

conteúdos pelo professor na aula 3. Este vídeo permite aos alunos poderem rever a 

explicação do professor em horários extra-aula e sem ter de sair do Edmodo para o 

visualizar. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com a partilha, em forma de apoio ao vídeo 

anterior, do documento Manual do utilizador do videoprojetor Epson PowerLite S6. 

Este documento é explorado na aula 3 pelo professor, embora apenas os capítulos 

Instalação do projetor e Avisos, que corresponde à matéria destinada para esta aula. 

Os restantes capítulos são para os interessados em aprofundar conhecimentos sobre 

programa. 

 Teste para o grupo TIC: teste que corresponde a uma ficha com oito questões com 

quinze minutos de tempo de realização. Deve ser realizada em tempo de aula. Esta 

ficha é objeto de avaliação. A resolução e a classificação da ficha são dadas pelo 

Edmodo de forma imediata após o seu termo. A resolução será analisada na aula 4 

pelo professor e alunos como forma de levantamento de dúvidas que ainda persistam. 

 Tarefa para o grupo TIC: tarefa com o enunciado da Tarefa 3 – Instalação de um 

videoprojetor. Este documento apresenta as questões e os pontos estudados na aula 

3. As questões e nomeadamente os pontos estudados são explorados pelo professor 

                                                 
19 Os materiais utilizados na aula 3 do grupo TIC encontram-se no Anexo 20. 
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na aula de forma a ajudar os alunos a filtrar o que se pretende que eles saibam e ainda 

em forma de levantamento de eventuais dúvidas dos alunos. Esta tarefa deve ser 

concluída durante o período de aula. Nesta tarefa, os alunos devem efetuar a 

instalação de um videoprojetor com o fim de projeção de informação multimédia em 

tempo real de aula. A avaliação desta tarefa é realizada através da observação direta 

do professor da execução da instalação do videoprojetor, pelo que não é necessário 

o envio de qualquer trabalho. Contudo, a classificação é lançada pelo professor no 

Progresso da disciplina de TIC. 

Durante o dia da aula 3 (quinta-feira da terceira semana): 

 Mensagem para TIC Pais: mensagem para os orientadores dos alunos com o convite 

para a “Atividade Integradora” do curso EFA B3 – Operado/a de Jardinagem. Mais 

informa que o evento será realizado na quinta-feira da quarta semana na Biblioteca 

da Escola Diogo Cão, com início às 10h00m. Os orientadores através de resposta a 

esta mensagem informam o professor se estarão ou não presentes no evento. 

Aula 420 (quinta-feira da quinta semana): 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com o sumário da aula 4. Esta mensagem é 

exposta na aula 4 com o objetivo informativo da matéria a ser abordada nesta aula, e 

como forma de iniciar a aula com a exposição da matéria a aprender. 

 Enquete para o grupo TIC: enquete a questionar os alunos se já elaboraram o seu CV 

anteriormente. Este é realizado em tempo de aula. Os alunos respondem indicando a 

razão da sua resposta. A partir disto, o professor inicia um diálogo sobre o conceito 

e as experiências que têm relativamente ao documento CV. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com a partilha de quatro documentos de 

apoio: instruções para preenchimento de um CV Europass; modelo CV Europass; 

exemplo de CV Europass preenchido; exemplo de mensagem de correio eletrónico 

de envio de CV. Todos estes documentos são explorados na aula 4 pelo professor, 

pela sequência mencionada. 

 Tarefa para o grupo TIC: tarefa com o enunciado da Tarefa 4 – Elaboração de um 

CV e envio por e-mail. Este documento apresenta as questões e os pontos estudados 

na aula 4. As questões e nomeadamente os pontos estudados são explorados pelo 

                                                 
20 Os materiais utilizados na aula 4 do grupo TIC encontram-se no Anexo 21. 
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professor na aula de forma a ajudar os alunos a filtrar o que se pretende que eles 

saibam e ainda em forma de levantamento de eventuais dúvidas dos alunos. Esta 

tarefa deve ser concluída durante o período de aula. Nesta tarefa, os alunos devem 

elaborar o seu CV e posteriormente enviá-lo por e-mail para o professor como se de 

uma entidade empregadora se tratasse. Devem ainda enviar o CV para esta tarefa no 

Edmodo. Os alunos podem utilizar o Office Online para realizar a elaboração do CV, 

o que permite a realização da tarefa pelos alunos que não possuam o MS Office 

instalado nos seus computadores. 

Após a aula 4 (a partir do termo da aula de quinta-feira da quinta semana): 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem com cinco vídeos demonstrativos da 

elaboração de um CV Europass online. O professor informa que os conteúdos desta 

mensagem já fazem parte dos conteúdos da aula 4, servindo apenas para uma maior 

e melhor informação, conhecimento e formação no assunto sobre outras formas de 

elaboração de um CV Europass. Os cinco vídeos sobre a elaboração online de um 

CV Europass são: informação pessoal; tipo de candidatura; experiência profissional; 

educação e formação; Competências pessoais. Este vídeo permite aos alunos 

poderem adquirir conhecimento novos sem a necessidade de aula e contacto com o 

professor de forma presenciais, bem como sem terem de sair do Edmodo para o 

visualizar, isto é, sem terem de navegar até ao YouTube o que pode levar os alunos a 

desfocarem-se do seu estudo. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem do professor a informar que espera que os 

alunos tenham aprendido bastante e em agradecimento pelo melhoramento do seu 

desempenho ao longo das aulas. Esta mensagem é acompanhada por outra imagem 

do Garfield com o mesmo objetivo de cativar e familiarizar os alunos através de 

grafismos, no sentido de quebrar potenciais barreiras ao uso da plataforma. 

 Mensagem para a Filipa Maria (aluno): mensagem direta para a aluna Filipa Maria a 

informar de que ganhou 3 medalhas: de “Bom ajudante”, de “Aluno do mês” e 

“Estrela”. A medalha de “Bom ajudante” deve-se a ter ajudado o seu colega Rafael 

na realização da Tarefa 1 – Elaboração de um documento de texto na aula 1. A 

medalha “Aluno do mês” deve-se a ter sido o aluno com melhor comportamento e 

melhores classificações nas tarefas e fichas nas aulas do mês. Com a atribuição destas 

duas medalhas, a aluna completou as 6 medalhas de bom comportamento e 
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desempenho, o que lhe dá direito à atribuição da medalha “Estrela”. A mensagem 

apresenta ainda três imagens que correspondem aos símbolos das medalhas 

recebidas. Como se trata de uma mensagem direta para o aluno é visualizada pelos 

seus orientadores. 

 Mensagem para a Ana Sofia (aluno): mensagem direta para a aluna Ana Sofia a 

informar de que ganhou a medalha de “Pontual e assíduo” pela sua pontualidade e 

assiduidade nas últimas quatro aulas. Esta mensagem apresenta uma imagem da 

medalha ganha. Como se trata de uma mensagem direta para o aluno é visualizada 

pelos seus orientadores. 

 Mensagem para o Carlos Alberto (aluno): mensagem direta para o aluno Carlos 

Alberto a informar de que ganhou a medalha de “Trabalhador” pela sua dedicação 

na Tarefa 3 – Instalação de um videoprojetor, realizadas na aula 3. Esta mensagem 

tem em anexo uma imagem da medalha ganha. Como se trata de uma mensagem 

direta para o aluno é visualizada pelos seus orientadores. 

 Mensagem para o Rafael (aluno): mensagem direta para o aluno Rafael a informar 

de que ganhou a medalha de “Participativo” pela sua participação ordeira e 

construtiva na aula 2. Esta mensagem tem uma imagem em anexo que corresponde 

ao símbolo da medalha ganha. Como se trata de uma mensagem direta para o aluno 

é visualizada pelos seus orientadores. 

 Mensagem para o grupo TIC: mensagem para informar alunos e pais de que todas as 

classificações e medalhas já se encontram atribuídas e ainda a congratular os alunos 

pelo trabalho que realizaram nas quatro aulas. Esta mensagem é acompanhada por 

uma imagem do Garfield com o mesmo objetivo de cativar e familiarizar os alunos 

através de grafismos, no sentido de quebrar potenciais barreiras ao uso da plataforma. 

 

Tendo-se verificado uma melhoria no desempenho e uma evolução positiva por parte de 

todos os alunos ao longo das quatro aulas, e nomeadamente dos alunos que constituíram o 

Grupo Apoio da primeira semana, o professor decidiu que não se justificava a reabertura do 

Grupo Apoio da segunda semana. 

Termina assim o escalonamento da disciplina de TIC que decorreu durante cinco semanas, 

com quatro aulas presenciais correspondentes à PES, um evento “Atividade Integradora” e 

um Grupo Apoio com duração total de seis dias entre a primeira e segunda semanas. 
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A plataforma Edmodo para além das funcionalidades referidas no escalonamento 

cronológico anterior apresenta outras de relevante importância no processo de ensino e de 

aprendizagem tanto durante o período de aulas como fora dele. 

Estas funcionalidades que os professores, alunos e pais/encarregados de educação ou 

orientadores têm ainda ao seu dispor são as seguintes: 

 Progresso – na opção “Notas” os alunos e orientadores podem ver através de uma 

tabela as classificações de todas publicações sob avaliação como tarefas e testes, e 

ainda as avaliações de comportamento e desempenho nas quatro aulas. Na opção 

“Medalhas” os alunos e orientadores podem ver numa tabela as medalhas recebidas. 

 Biblioteca – os professores têm a sua própria biblioteca, a partir da qual podem 

partilhar com os alunos as pastas ou documentos desejados. Os alunos têm assim uma 

biblioteca que contém aquilo que os professores decidirem partilhar. Esta biblioteca 

tem um espaço de armazenamento ilimitado, apenas não suportando ficheiros com 

tamanho superior a 100 megabytes. 

 Mochila – local onde os alunos podem guardar os documentos que entenderem, 

como por exemplo os documentos que os professores partilham nas publicações, 

como imagens, vídeos, links e ficheiros MS Word, MS PowerPoint e pdf. 

 Calendário – local onde os alunos podem verificar e confirmar todas as atividades 

como tarefas e testes ou fichas a realizar e quais as respetivas datas limite de 

submissão. O calendário ainda indica a ocorrência de eventos, como as aulas, Grupo 

Apoio e a “Atividade Integradora”. 

 Membros – local onde os professores podem visualizar e configurar os perfis dos 

membros que compõem o grupo e o minigrupo, assim como quais os alunos ou 

orientadores que se encontram a receber notificações tanto via e-mail como via SMS. 

Os alunos apenas podem visualizar os membros do grupo ou do minigrupo a que 

pertencem. Os membros do grupo TIC são: um professor (proprietário); um 

coprofessor; quatro alunos; quatro orientadores associados aos respetivos 

orientandos. Os membros do minigrupo Grupo Apoio da primeira semana são: um 

professor (proprietário); um coprofessor; dois alunos; dois orientadores associados 

aos respetivos orientandos. Todos os alunos e os respetivos orientadores possuem 

endereços de e-mail associados ao grupo TIC e ao minigrupo Apoio, para receção de 

notificações de todas atividades. 



 

114 

 

 Comunidades – como o Edmodo é uma rede social de aprendizagem, por princípio, 

os professores podem associar-se às comunidades que pretendam, como: 

Tecnologias da Computação (Programação), Educação Especial, nossa própria 

Escola, etc. Através destas comunidades os professores podem partilhar ideias 

didáticas e pedagógicas, conteúdos e documentos didáticos, e mesmo publicações ou 

grupos. 

 Office Online – funcionalidade online da suite do Office da Microsoft disponível para 

professores e alunos. Esta funcionalidade é extremamente útil já que retira a 

necessidade de se ter o MS Office instalado no computador para se realizar atividades 

que incluam documentos MS Word, MS PowerPoint e MS Excel. 

 App Store – funcionalidade exclusiva para os professores. Faculta inúmeras 

aplicações para diversas áreas como Tecnologias da Computação, Ensino Especial, 

Artes Criativas, Ciências, Matemática, Línguas, ferramentas e utilidades, etc. 

 

4.3. Considerações finais 

Este trabalho realizado no Edmodo permitiu conhecer de forma aprofundada esta plataforma 

quanto ao seu funcionamento nos três perfis: professor, aluno e pais ou orientadores. Foram 

analisadas as suas características de aspeto visual, funcionalidades e potencialidades na 

ajuda ao professor no processo de ensino e de aprendizagem, para alunos dos cursos EFA 

nível B3. Foi ainda analisado o funcionamento do Edmodo quanto à sua fluidez e rapidez no 

carregamento e atualização de informação, assim como, exploradas todas as suas 

funcionalidades no sentido de rentabilizar ao máximo o seu potencial, com foco no processo 

de ensino e de aprendizagem, e obviamente para o melhor desenvolvimento possível do 

grupo TIC – disciplina TIC. Todo este trabalho permitiu, em última instância, analisar esta 

plataforma em termos de considerações, conclusões e mesmo limitações enquanto 

plataforma de aprendizagem. 

Esta plataforma faculta a partilha de informação, documentos, ligações web, imagens e 

vídeos. Os alunos têm acesso a toda esta informação sem a necessidade de saírem da 

plataforma, o que evita a dispersão do foco de estudo resultante dos inúmeros estímulos 

inerentes à navegação na Web. 

Uma funcionalidade a destacar diz respeito às publicações “Tarefa”, onde os alunos podem 

enviar os seus trabalhos, e reenviá-los após melhoramentos, sob a permissão dos professores. 
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Para além disto, os alunos podem ainda colocar as suas dúvidas relativas à tarefa de forma 

privada, assim como as respostas a estas dúvidas da parte dos professores também ocorrem 

de forma privada, isto é, nenhum outro aluno pode ver o diálogo resultante destas dúvidas. 

Deste modo, esta privacidade na colocação de dúvidas é uma mais-valia da plataforma, já 

que permite aos alunos que apresentam reservas na colocação de dúvidas, sejam estas devido 

à sua timidez e/ou receio de errar, colocarem as suas dúvidas sem reservas ou receios. Esta 

situação pode ser verificada no caso do envio da tarefa 2 – Elaboração de uma apresentação, 

da aluna Ana Sofia, em que após envio da sua tarefa e feedback privado e autorização do 

professor, a aluna reenviou o seu trabalho, tendo assim a hipótese de o melhorar, e 

principalmente de aprender mais e melhor. É no seguimento de situações como esta que 

Tesouro Cid & Puiggalí (2004) afirmam que o software educativo permite que o estudante 

repita as suas atividades, e identifique os seus erros e os possa corrigir, proporcionando uma 

melhoria na sua aprendizagem. Assim como, o rápido feedback do professor às contribuições 

dos alunos nas atividades aumenta o reforço e, por conseguinte, a sua motivação (Álvaro, 

1999; Millán Paredes, 1999) em relação às estratégias de ensino tradicionais (Moreira, 

2000). Esta motivação leva a que o aluno estude e aprenda (Govantes, 2000). 

O Edmodo possibilita a comunicação, entre os três elementos: professor, aluno e pais ou 

orientadores. Esta comunicação pode ocorrer em tempo real, terminando com as barreiras 

físicas da distância. O contacto através do sistema de mensagens entre o professor e o aluno 

é permanente, não se restringindo ao tempo e espaço da sala de aula. Um igual contacto 

permanente também é possível entre professor e pais ou orientadores através de mensagens, 

colmatando o problema da necessidade de eventuais reuniões presenciais extraordinárias, o 

que facilita a tarefa dos pais enquanto encarregados de educação e dos orientadores, 

nomeadamente nos dias de hoje em que o tempo é cada vez mais escasso, embora este 

contacto da parte dos pais ou orientadores se restrinja aos dispositivos móveis, não sendo 

possível efetuá-lo através de um browser. 

Esta plataforma apresenta um aspeto visual e funcionalidades de utilização bastante similares 

a outras redes sociais sem fins de aprendizagem bastante utilizadas pelos alunos adultos na 

atualidade, como o Facebook e o Twitter. Isto torna esta plataforma num instrumento de 

aprendizagem, em termos visuais e de utilização, bastante familiar e prático. Para além disto, 

o Edmodo é gráfica e funcionalmente apelativo graças à cor, vídeo e som que apresenta, e 

estes elementos, como afirmam Candeias et al. (2015), reforçam positivamente a diversidade 

de sentidos, contribuindo definitivamente para cativar e motivar o aluno. Tudo isto, potencia 
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a transposição de barreiras de utilização da parte dos alunos. Nestes termos, pode-se afirmar 

que o Edmodo é uma boa ferramenta de aprendizagem, embora para níveis de formação 

como os cursos EFA nível B3, onde o ensino deve ser mais atrativo para motivar os alunos 

a aprender. Em níveis superiores como os cursos EFA NS, aconselha-se uma avaliação 

diagnóstica da turma sobre os seus conhecimentos a nível das TIC, e a partir desta avaliação 

e tendo em atenção que os conteúdos programáticos são mais complexos e que o ensino deve 

ter um carácter mais sério, poderá ser mais aconselhável a utilização de uma outra plataforma 

de aprendizagem como o Moodle, Canvas ou Sakai. 

Outro aspeto a relevar é o sistema de notificações de toda atividade dos três elementos: 

professor, aluno e pais ou orientadores. As notificações são recebidas pelo professor de todas 

as atividades dos alunos e dos pais ou orientadores, na página web, na app dos dispositivos 

móveis e ainda via e-mail ou via SMS. As notificações são recebidas também pelos alunos 

de toda a atividade da parte do professor nos grupos TIC e/ou Grupo Apoio, novamente na 

página web, na app dos dispositivos móveis e ainda via e-mail ou via SMS. Em relação aos 

pais ou orientadores, estes recebem notificações da toda atividade sujeita a avaliação e de 

mensagens diretas dos professores tanto para eles como para os respetivos filhos ou 

orientandos. A adesão dos pais ou orientadores a esta plataforma é um excelente meio para 

estes estarem a par do desempenho e progresso dos seus filhos ou orientandos na disciplina 

e mesmo na própria escola, o que evita por vezes situações complicadas de discordância ou 

mesmo de algum conflito com posturas e/ou avaliações da parte dos professores, que 

resultam na sua maioria das vezes do desconhecimento do comportamento e trajeto dos seus 

filhos ou orientandos na disciplina e na escola, embora isto se verifique mais no ensino 

enquanto os alunos são menores de idade. Se os pais ou orientadores não aderirem ao 

Edmodo por computador pessoal ou por dispositivos móveis, seja por resistência às novas 

tecnologias ou por outra razão, o Edmodo ainda faculta uma outra opção aos pais ou 

orientadores para receberem notificações, que é o sistema de notificações via SMS. É de 

referir por último em relação ao sistema de notificações, que durante o desenvolvimento do 

nosso trabalho verificamos que as notificações ocorreram de forma correta e sincronizada 

de todas as atividades da parte dos três elementos: professor, aluno e pais ou orientadores. 

Verificamos ainda a ocorrência de forma correta de notificações via e-mail e ainda via SMS. 

O Edmodo, à semelhança de outros plataformas informáticas de aprendizagem, permite um 

estudo e aprendizagem contínuos. Através do Edmodo, o feedback entre o professor e aluno 

pode ser constante, isto é, dentro e fora do período de aulas, o que faculta aos alunos uma 
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aprendizagem também contínua e mais consistente. Nesta linha, o contacto do professor com 

os pais ou orientador, faculta ao professor uma informação adicional e mais aprofundada da 

personalidade, das necessidades e dos conhecimentos e competências de forma individual 

dos alunos, o que possibilita um acompanhamento do professor em relação ao aluno mais 

correta e um ensino mais específico no sentido de colmatar as suas necessidades e 

dificuldades. 

As publicações teste apresentam a avaliação automática, isto é, o aluno após conclusão do 

teste ou ficha tem acesso imediato à sua classificação. Os alunos através deste tipo de 

testes/fichas através do Edmodo têm ainda acesso imediato à correção e verificação das 

respostas que erraram e constatar as respostas corretas. Esta metodologia é aconselhável, 

pois permite que os alunos aprendam de forma imediata com os erros cometidos durante a 

realização da ficha (Lopes & Silva, 2011). 

O Edmodo permite ter-se acesso a links, imagens e vídeos externos à plataforma sem que 

para isso o aluno tenha de sair desta. Isto é uma mais-valia da plataforma, pois permite que 

o aluno não tenha de navegar na web para realizar o seu estudo e aprendizagem, evitando 

deste modo a dispersão da sua atenção durante o tempo de estudo, não perdendo o foco de 

trabalho e aprendizagem. Ainda de evidenciar é o facto de que com a utilização do Edmodo 

o aluno tem acesso a todos os conteúdos e materiais didáticos visto estarem guardados na 

plataforma. Deste modo, sempre que seja necessário ou desejável o aluno pode continuar e 

aprofundar o seu estudo no espaço e tempo que mais lhe convier. 

No que se refere a melhoramentos, o Edmodo ainda carece de alguns melhoramentos, 

nomeadamente no que concerne à percentagem que se atribui às diferentes componentes de 

avaliação, não conseguindo o professor distribuir de forma diferenciada as diferentes 

componentes de avaliação se assim o pretender. Outro melhoramento relevante de que em 

nossa opinião poderia ser alvo é o de não apresentar atividades colaborativas e cooperativas, 

como tarefas em grupo, fóruns, wikis, etc. 

Elenca-se seguidamente, de uma forma mais sistematizada, o que constitui as principais 

limitações atualmente presentes na plataforma Edmodo: 

 Permite calcular a classificação final de todas as atividades apenas através da média 

aritmética, não permitindo efetuar a média ponderada com atribuição de pesos 

diferentes às atividades; 
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 Não apresentar atividades colaborativas e cooperativas como tarefas em grupo, 

fóruns ou wikis; 

 Nas publicações “Tarefa” é possível, sob permissão do professor, o aluno melhorar 

e posteriormente reenviar um trabalho. No caso de uma publicação “Teste” isto não 

é possível. Entende-se que um teste ou ficha em formato papel não se possa melhorar 

ou refazer, mas em situações digitais podem ocorrer problemas durante a sua 

realização como a perda de ligação à Internet; 

 Ocorrência de bugs pontuais nomeadamente aquando de uploads de documentos para 

a biblioteca e submissão de respostas a publicações. 
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Conclusões 

A sociedade atual é marcada decisivamente pelas TIC que a conduz para uma sociedade 

tecnológica de informação ou em rede (Castells, 1996; Cabero, 2001) ou uma sociedade 

digital da informação (Muñoz-Repiso, 2003). O Livro Verde para a sociedade da informação 

em Portugal (MSI/MCTES, 1997, p. 10) refere que esta é uma sociedade “cujo 

funcionamento recorre crescentemente a redes digitais de informação” constituída por um 

sistema de meios de comunicação omnipresentes, interconectados e diversificados e cujas 

características básicas são a geração de conhecimento e a capacidade para continuar 

aprendendo ao longo da vida. Esta ideia de educação ao longo da vida é mencionada no 

Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal: 

O esforço de formação não pode ser concentrado só nos jovens, sob pena 

de termos amanhã uma população adulta excluída da aprendizagem e da 

qualificação. Assim, a educação ao longo da vida faz parte do processo de 

passagem de uma sociedade de base industrial a uma sociedade do 

conhecimento (MSI/MCTES, 1997, p. 20). 
 

A aprendizagem é então a base para o desenvolvimento da sociedade da informação e do 

conhecimento atual. É com base neste paradigma que emergiu a educação e formação de 

adultos, com foco na aprendizagem ao longo da vida, disponível a todos, melhorando os seus 

níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional, através de uma diferenciação 

de percursos formativos e contextualização no meio social, económico e profissional. 

As TIC devem ser as facilitadoras deste processo de aprendizagem ao longo da vida, logo a 

sua utilização faculta o acesso mais democrático à aprendizagem e à formação permanentes. 

As tecnologias de informação são hoje reconhecidas como tendo uma importância decisiva 

na sociedade e na vida de todos os cidadãos. As pessoas crescem em ambientes onde a 

tecnologia está presente, onde os cenários que regem a socialização são ocupados muitas 

vezes pelo uso de computador e de dispositivos móveis, como o tablet e o smartphone. 

As tecnologias e fundamentalmente as tecnologias de informação têm por isso um papel 

fulcral no processo educativo, uma vez que introduzidas no currículo dos alunos permitem 

novas realidades outrora desconhecidos, contribuindo decisivamente para o sucesso dos 

mesmos. Este papel é ainda mais decisivo quando estamos a falar de alunos com dificuldades 

como os alunos dos cursos EFA, onde as TIC contribuem de forma indelével para o 

desenvolvimento, ajudando a suprimir algumas eventuais limitações. 
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Segundo Moreira (2000, p. 3), existem razões e argumentos que justificam o 

desenvolvimento de módulos e materiais de ensino em formato eletrónico para a Educação 

de Adultos: 

 Os materiais educativos eletrónicos pelas suas características enquanto tecnologia 

digital como de hipertexto, de multimédia e de interatividade, podem ser úteis e 

adequados para o currículo da Educação de Adultos baseado na flexibilidade 

modular; 

 A existência e a disponibilidade de materiais didáticos no formato eletrónico 

facilitam o desenvolver da prática docente, processos e atividades formativas 

apoiadas na utilização das TIC, e ainda, impulsiona a criação de redes e experiências 

de comunicação virtuais entre o professor e o aluno; 

 O processo de elaboração dos materiais didáticos eletrónicos pode ser uma estratégia 

adequada de motivação e formação dos professores no uso pedagógico das TIC e 

permite criar equipas de trabalho colaborativo entre professores de diferentes 

escolas; 

 A publicação e a disponibilidade dos materiais na Internet possibilitam que o aluno 

de Educação de Adultos possa aceder aos módulos formativos sempre que deseje e 

onde quiser e como consequência disto, desenvolver uma autoaprendizagem à 

distância; 

 Os materiais didáticos eletrónicos podem ser mais atrativos e motivadores para o 

aluno que os materiais tradicionais, e a sua utilização regular contribui para uma 

melhor formação nas TIC; 

 Os custos de produção, edição e difusão dos módulos de ensino para a Educação de 

Adultos são mínimos em comparação com os da publicação impressa ou de 

audiovisual. 

 

Uma das TIC que se enquadram neste papel são as plataformas LMS que proporcionam 

ambientes virtuais de aprendizagem com funcionalidades que permitem a comunicação, o 

acesso e a partilha de informação, bem como a realização de atividades interativas entre os 

vários elementos intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem de forma 

atemporal e em qualquer lugar. Desta forma, estas plataformas potenciam a comunicação, 

interação, colaboração e socialização, promovendo uma aprendizagem mais amplamente 
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disponível e acessível e desenvolvendo comunidades de aprendizagem que participam 

ativamente na construção do conhecimento. 

No âmbito da prática de ensino supervisionada realizou-se a prática pedagógica em contexto 

de sala de aula, reuniões de equipa pedagógica e uma atividade integradora. Desta 

experiência, faz-se um balanço muito positivo e constitui-se por ter sido muito enriquecedora 

no futuro desempenho da docência no domínio da Informática, na consolidação de práticas 

pedagógicas e eficácia enquanto educador com base num processo de ensino e de 

aprendizagem centrado na aprendizagem e no aluno. 

Desta prática pedagógica resultou a proposta de integração da plataforma de aprendizagem 

Edmodo no contexto do ensino de TIC na educação e formação de adultos, através da 

implementação das aulas da prática de ensino supervisionada na plataforma Edmodo. Esta 

proposta vem no sentido de dar resposta a contratempos que ocorreram em aula 

nomeadamente a falta de tempo para o desenvolvimento das atividades e concretização dos 

objetivos planificados e às limitadoras condições de trabalho da sala de aula. 

A utilização das plataformas de gestão de aprendizagem como o Edmodo promove o trabalho 

colaborativo e melhora a motivação e o interesse do aluno pelas tarefas educativas para além 

de desenvolver as competências informáticas (Lima & Capitão, 2003); proporciona o reforço 

da interação entre os alunos através, neste caso, das publicações e comunicação inerente; 

orienta as aprendizagens dos alunos através da seleção e disponibilização de recursos 

didáticos diversificados (Alves & Gomes, 2007). Os estudos realizados sobre a 

implementação educativa das plataformas LMS revelam acréscimo na motivação dos alunos 

devido à qualidade dos recursos educativos e à maior interação entre os participantes na 

formação (Lopes & Gomes, 2007). 

Considera-se que a implementação do Edmodo numa lógica de b-learning (ensino presencial 

e à distância – ensino misto) poderá possibilitar a melhoria da oferta educativa e permitir a 

redução de custos. A modalidade educativa b-learning apresenta vantagens relativamente ao 

ensino presencial e ao e-learning, uma vez que associa a qualidade educativa e científica do 

ensino presencial com a flexibilidade do e-learning, que decorre da utilização de uma 

plataforma como o Edmodo com a realização de tarefas educativas, a comunicação e a 

interação entre os diversos participantes, professores, alunos e pais ou orientadores. Outras 

vantagens associadas ao b-learning estão relacionadas com os ganhos de eficiência, redução 

de custos e práticas pedagógicas mais eficazes devido à utilização de estratégias ativas de 
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aprendizagem baseadas na interação, trabalho colaborativo e resolução de problemas 

(Graham, 2005). Têm vindo a ser realizados estudos comparativos para avaliar a eficácia 

relativa das diversas modalidades educativas (ensino presencial, à distância e misto). Num 

recente estudo do Departamento de Educação dos Estados Unidos os investigadores 

encontraram ligeiras vantagens nos resultados dos alunos da modalidade e-learning 

relativamente a alunos de cursos equivalentes da modalidade presencial. Essas vantagens 

comparativas são maiores quando comparadas com cursos na modalidade b-learning com 

cursos semelhantes presenciais (Means et al., 2010). 

O Edmodo é uma plataforma de aprendizagem com suporte para dispositivos móveis, o que 

permite uma prática de aprendizagem no âmbito do m-learning. Attewell (2005, pp. 5-13) 

reconhece benefícios no m-learning, e que estes podem ajudar: 

i) Os alunos a desenvolver competências de literacia e numeracia e a reconhecer as suas 

habilidades; 

ii) A encorajar experiências de aprendizagem individual e colaborativa; 

iii) Os alunos a identificar áreas onde precisam de assistência e apoio; 

iv) A combater a resistência ao uso das TIC e o fosso entre a literacia em smartphone e 

TIC; 

v) A suprimir algumas das formalidades da experiência de aprendizagem e alunos mais 

reticentes; 

vi) Os alunos a estarem mais focados por períodos mais longos; 

vii) A levantar a autoestima e a autoconfiança. 

 

Após realização desta proposta, considera-se que o Edmodo é relevante no auxílio da 

aprendizagem dos alunos dos cursos EFA nomeadamente do nível B3, assim como é uma 

ferramenta user-friendly, intuitiva, e motivadora para os alunos. Permite ainda um ensino 

com apoio permanente, misto, um ensino presencial e à distância (b-learning) e ainda m-

learning graças a esta plataforma se encontrar disponível em app para dispositivos móveis. 

O Edmodo é uma plataforma de aprendizagem visual e funcionalmente atrativa, e de certa 

forma familiar, o que possibilita uma rápida adesão e adaptação à plataforma sem grande 

relutância ou resistência. É uma boa ferramenta de aprendizagem, e indica-se para todos os 

níveis dos cursos EFA, desde o nível B1 até ao nível NS, embora neste último caso seja 

aconselhável efetuar-se uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos alunos 

para se identificar mais concretamente o grau de eficácia desta plataforma para cada caso. A 
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adesão dos professores a plataformas como o Edmodo e a sua inclusão nos seus processos 

de ensino possibilita um ensino mais interessante, motivador e dinâmico, assim como ajudar 

a descomplexificar, a aliviar a carga emocional da parte dos alunos, e ainda a retirar o 

formalismo das avaliações, e deste modo levar os alunos a ficarem mais desinibidos e 

propensos a aprender. 

Julga-se que a utilização desta plataforma de aprendizagem contribui no sentido de ajudar 

os alunos no seu processo de aprendizagem, de se sentirem mais seguros de si com o aumento 

da sua autoestima e consequentemente uma melhor integração social, devido ao 

melhoramento dos seus conhecimentos e competências tudo isto graças à utilização e recurso 

das tecnologias de aprendizagem como a abordada anteriormente. Conforme afirma 

Warschauer (2007) apud Candeias et al. (2015, p. 17) “As novas tecnologias não substituem 

a necessidade de uma forte orientação humana, mas, de facto, amplificam o papel de tal 

orientação”. Candeias et al. (2015) afirmam também que é largamente reconhecido que os 

alunos devem começar de forma progressiva a ter contacto com as novas tecnologias de 

aprendizagem, no sentido de se adaptarem aos ambientes virtuais de aprendizagem o mais 

suave e rapidamente possível. Com esta proposta, na perspetiva do professor, pretende-se ter 

contribuído na facilitação da avaliação formativa e na melhoria das práticas pedagógicas 

fomentando o sucesso educativo do aluno. 

Com esta proposta espera-se ter contribuído para o melhoramento do complexo e sempre em 

movimento processo de ensino e de aprendizagem. Apesar de ser uma proposta, isto é, de 

não ter sido aplicada e experimentada em contexto real, a integração do Edmodo na educação 

e formação de adultos pensa-se ser uma mais-valia para a prática pedagógica, e acredita-se 

que seja uma ferramenta válida para o ensino e a aprendizagem uma vez que permite: o 

ensino em e-learning, em b-learning no apoio ao ensino presencial e em m-learning; o 

ensino e a aprendizagem continuada e permanente sem quaisquer limitações de tempo e de 

espaço; a aplicação de uma pedagogia específica e individualizada com a aplicação mediante 

a utilização dos recursos multimédia, de aplicações didáticas e de atividades específicas em 

casos de alunos com necessidade de uma diferenciação curricular; uma aprendizagem mais 

acompanhada graças à intercomunicação permanente entre professor/aluno/pais, via 

notificações, e-mail e SMS; o acompanhamento permanente do percurso escolar e da 

aprendizagem do educando; o estimulo e a motivação extras dos alunos por ser uma 

alternativa às atividades tradicionais; o reforço positivo com a atribuição de medalhas e com 

o feedback do professor de forma privada e individualizada durante a realização de 
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atividades;  a possibilidade de substituir a metodologia expositiva por uma mais centrada na 

resolução de problemas; desenvolver competências nas TIC durante a sua utilização; o 

professor ser mais eficaz enquanto educador e “facilitador” do conhecimento, centrando as 

pedagogias mais na aprendizagem e no aluno; a partilha de ideias e experiências pedagógicas 

entre professores da mesma ou diferentes escolas. 

Tendo em consideração os pontos anteriormente mencionados, pensa-se que o Edmodo 

facilita a prática pedagógica nomeadamente ao colmatar situações como as experimentadas 

no contexto da prática de ensino supervisionada. 

A realização deste trabalho permitiu enriquecer os meus conhecimentos didático-

pedagógicos nomeadamente no que se refere ao ensino em m-learning. Em resultado destes 

conhecimentos adquiridos, pretendo, futuramente, implementar aulas em m-learning, 

particularmente usando o Edmodo, não só no contexto da Educação de Adultos, mas em 

contextos regulares, como no 3.º CEB e Secundário. 
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