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Resumo 

 

Com o objetivo de ajudar os alunos a superarem as suas dificuldades de aprendizagem na 

transição do nível inicial para o nível avançado de competências em programação de 

computadores, de preparar os alunos para a realidade laboral real e no desenvolvimento de um 

conjunto adequado de estratégias de autorregulação e de corregulação da aprendizagem, foi 

adotada uma abordagem de ensino: a abordagem SimProgramming. 

Este projeto de investigação é principalmente de natureza qualitativa, em que se adotou 

o método de estudo de casos, sendo três os casos estudados, que estão relacionados com a 

aplicação da abordagem SimProgramming. 

A abordagem SimProgramming foi concebida e implementada na Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, em duas UC (Metodologias de Programação 3 e Metodologias de 

Programação 4) do segundo e terceiro anos dos cursos de licenciatura em Engenharia Informática 

e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

A abordagem SimProgramming é baseada em quatro fundamentos conceptuais: 1) 

ambiente de aprendizagem de simulação empresarial (“business-like”); 2) autorregulação das 

aprendizagens; 3) corregulação das aprendizagens; e 4) avaliação formativa. Os alunos 

desenvolvem uma atividade baseada na aprendizagem baseada em problemas (PBL) ao longo de 

quatro fases, com um conjunto específico de tarefas específicas com base nesses quatro 

fundamentos conceptuais. 

Foram feitas algumas alterações de desenho de aprendizagem em tarefas específicas, que 

resultaram de sugestões de melhoria por parte dos alunos, objetivos de aprendizagem delineados 

pelos professores e observações anteriores da investigadora durante a aplicação da abordagem. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os alunos (n = 38) no final da 

atividade, com o intuito de identificar as estratégias de autorregulação adotadas pelos alunos 

durante a atividade de aprendizagem e para se prepararem para os testes escritos, identificar as 

estratégias de corregulação das aprendizagens adotadas pelos alunos na atividade, e verificar e 

compreender as perceções dos alunos sobre a avaliação formativa e sobre a abordagem 

SimProgramming. 

Também foi realizada a análise temática aos formulários semanais individuais e aos 

formulários quinzenais em equipa (Caso 1; Caso 2), e às reuniões quinzenais (Caso 3) para 

identificar as estratégias dos alunos para autorregulação ou corregulação da aprendizagem durante 
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a atividade. Assim como também se procedeu à análise da autoavaliação e heteroavaliação que 

os alunos realizaram.  

Foram analisadas as grelhas de registo sobre a dinâmica de trabalho em equipa e sobre a 

avaliação final do trabalho, obtidas pela observação participante e pelas notas de campo. 

A abordagem SimProgramming apresenta-se como uma abordagem promissora para a 

aprendizagem do aluno e no desenvolvimento de competências de programação e interpessoais, 

de acordo com as perceções dos alunos. Os resultados apresentados suportam a noção de que a 

abordagem SimProgramming ajuda a melhorar as estratégias de autorregulação e de corregulação 

de aprendizagem dos alunos. 

Os fatores que influenciam a motivação mais frequentemente identificados pelos alunos 

foram o impacto da avaliação na nota final, a vontade de conclusão do curso, a aprendizagem, o 

desenvolvimento de competências e o trabalho em equipa. 

De acordo com as perceções dos alunos, a avaliação formativa tem influência no 

desempenho de aprendizagem, e os alunos têm várias maneiras de se avaliarem e de hetero-avaliar 

os seus colegas. 

Recomenda-se a adoção da abordagem SimProgramming em outros contextos educativos 

como forma de melhorar as práticas de ensino, incluindo técnicas para ajudar os alunos na sua 

aprendizagem. As alterações efetuadas a algumas tarefas específicas foram adequadas para atingir 

os objetivos de aprendizagem. Igualmente, recomenda-se o desenvolvimento de práticas 

educativas que ajudem os alunos a refletirem e a consciencializarem-se sobre o seu trabalho, a 

transformarem a informação, a adotarem estratégias de concentração, a autoavaliarem-se e a 

refletirem sobre as suas dificuldades específicas. 

 

 

Palavras-chave: Autorregulação das aprendizagens; Corregulação das aprendizagens; Avaliação 

formativa; Abordagem de Ensino; Abordagem SimProgramming; Ciências da Computação. 
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Abstract 

 

With the goal of helping students overcome their learning difficulties in the transition 

from entry-level to advanced computer programming, prepare them for real-world work 

environments, and develop an appropriate set of learning strategies, the SimProgramming 

teaching approach has been adopted.  

This research project is mostly qualitative in nature, based on the case study method, 

where the three studied cases match the chronological implementation of the SimProgramming 

approach. 

This approach was developed and implemented at the University of Trás-os-Montes e 

Alto Douro, in two courses (programming methods 3 and 4) of the second and third curricular 

years of the bachelor programmes in Informatics Engineering and Information & Communication 

Technologies. 

The SimProgramming approach is based on four conceptual foundations: 1) business-like 

learning environment, 2) self-regulated learning, 3) co-regulated learning, and 4) formative 

assessment. Students develop an assignment based on problem-based learning (PBL) which 

progresses along four phases, with a specific set of tasks based on those four conceptual 

foundations. 

Some design changes were made to specifics tasks, resulting from improvement 

suggestions made by students, from the learning goals of teachers, and from previous observations 

of the researcher during the implementation of the approach. 

Semi-structured interviews were conducted with students (n=38) at the end of the 

assignments, trying to identify students’ strategies for self-regulation of learning in the 

assignment and to prepare for the test, strategies for co-regulation of learning in the assignment, 

and to check and understand students’ perceptions about the formative assessment and the 

SimProgramming approach. There was also thematic analysis of the weekly and fortnightly forms 

(Cycle 1; Cycle 2), and of the fortnightly meetings (Cycle 3) to identify students’ strategies for 

self-regulation of learning or co-regulation of learning during the assignment. There was also 

analysis of self-assessment and heteroassessment performed by students. 

Data grids on team work dynamics and final assessment of the assignment were also 

analyzed. These data were collected through participation observation and field notes.   

The SimProgramming approach shows promise for student learning and development of 

programming and interpersonal skills, based on the perceptions of students. The results support 
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the notion that the SimProgramming approach helps improve students’ self-regulated learning 

strategies and co-regulated learning strategies.  

The factors most often identified by students as influencing the motivation were the 

impact of the assessment on the final course grade, the will to complete the programme of studies, 

learning, skill development, and teamwork. 

According to the perceptions of students, the formative assessment has influenced the 

learning performance, and students have several ways of assessing their own work and the work 

of their colleagues. 

The use of the SimProgramming approach is recommended for other educational 

contexts, to improve educational practices and include techniques to help students in their 

learning. The changes to the educational approach were appropriate to support the learning goals.  

It is also recommended the development of educational practices to help students conduct 

self-reflection and awareness of their performance, transform information, adopt concentration 

strategies, perform self-assessment, and reflect upon their specific difficulties. 

 

Keywords:   Self-regulated learning; Co-regulated learning; Formative assessment; Teaching 

approach; SimProgramming approach; Computer Science. 
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INTRODUÇÃO  
 

Esta investigação teve como preocupação motivadora o fenómeno atual que é a taxa de 

insucesso académico nas unidades curriculares (UC) de programação de computadores, na área 

de engenharia informática ou engenharia de software, especialmente na transição da programação 

inicial para programação avançada, e a falta de preparação consequente para o mercado laboral. 

O foco abordado a partir desta motivação foi a autorregulação e corregulação das aprendizagens 

dos alunos. 

A investigação, maioritariamente qualitativa, foi baseada na análise de três estudos de 

caso. Os objetivos principais da investigação foram: verificar quais as estratégias de 

autorregulação e de corregulação de aprendizagem adotadas pelos alunos durante a realização da 

atividade e na preparação para as provas escritas das UC, verificar de que forma a abordagem 

pedagógica SimProgramming (descrita no cap. 6) influencia o desenvolvimento de competências 

de autorregulação e corregulação das aprendizagens dos alunos, quais as estratégias de 

autorregulação e de corregulação de aprendizagem adotadas pelos alunos durante a realização das 

atividades e na preparação para as provas escritas das UC, e verificar de que forma a avaliação 

formativa teria influência no desempenho dos alunos. 

A investigação decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no 

âmbito das unidades curriculares "Metodologias de Programação 3" (MP3) e "Metodologias de 

programação 4" (MP4), respetivamente, do segundo e terceiro ano curricular, dos cursos de 

Engenharia Informática e Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Foram analisadas as três edições das unidades curriculares (os casos de investigação) em 

que a abordagem SimProgramming foi implementada: dois casos em MP3 e outro em MP4. A 

abordagem SimProgramming baseia-se em quatro fundamentos conceptuais: 1) Ambiente de 

aprendizagem de simulação empresarial (“business-like”), 2) Autorregulação das aprendizagens; 

3) Corregulação da aprendizagem, e 4) Avaliação formativa. Com base nestes fundamentos, o 

processo da atividade de aprendizagem baseada em Problemas (PBL) desenvolve-se ao longo de 

quatro fases e os alunos têm tarefas específicas em cada uma dessas fases. 

A tese está organizada por cinco partes essenciais, sendo que cada parte é constituída por 

capítulos que por sua vez estão organizados por um conjunto de pontos, como se indica de 

seguida. 

Relativamente à primeira parte (Parte I), encontramos a fundamentação teórica que 

assenta numa revisão bibliográfica que dá o suporte conceptual e teórico para fundamentar as 

temáticas abordadas. Esta primeira parte está dividida em quatro capítulos essenciais que 

correspondem aos três núcleos teóricos fundamentais: o capítulo 1 centra-se nas questões do 
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ensino da programação, desde a atualidade e consequente relevância da área no mercado de 

trabalho até às dificuldades e insucesso académico com que os alunos se deparam nos cursos, 

fazendo referência a trabalhos que têm vindo a realizar-se neste contexto; nos capítulos 2 e 3 

apresenta-se a base teórica fulcral sobre autorregulação e corregulação das aprendizagens, 

referindo a sua conceptualização, os modelos, as teorias e as abordagens nesta área; por fim, o 

capítulo 4 dá enfase aos aspetos relacionados com a avaliação formativa, como o feedback, a 

autoavaliação e a heteroavaliação. 

Na Parte II faz-se uma contextualização do estudo quanto ao contexto em que está 

inserido. Concretamente, no capítulo 5 apresentam-se os cursos e as unidades curriculares em que 

foi aplicado o estudo, e no capítulo 6 expõe-se a abordagem pedagógica SimProgramming que 

foi aplicada: os seus princípios, as suas fases de desenvolvimento e as diferenças que sofreu ao 

longo dos três casos sob investigação. 

Em relação à Parte III, descreve-se a metodologia de estudo adotada: no capítulo 7 

encontra-se descrito o design de investigação, os métodos de investigação e o tipo de dados que 

foram recolhidos. 

Já a Parte IV apresenta os resultados obtidos bem como a sua discussão e reflexão. Esta 

parte da tese é constituída por 6 capítulos: o Capítulo 8, onde se apresenta, discute e reflete sobre 

os resultados das estratégias de autorregulação das aprendizagens aplicadas nas atividades, 

descritas nas entrevistas pelos alunos; o Capítulo 9, onde se expõe, discute e reflete sobre os 

resultados das estratégias de corregulação das aprendizagens aplicadas nas atividades, descritas 

nas entrevistas pelos alunos; o Capítulo 10 onde se apresenta, discute e reflete sobre os resultados 

da autorreflexão e correflexão das estratégias de aprendizagens aplicadas nas atividades dos 

alunos, obtidos pelos formulários semanais individuais (Caso 1), pelos formulários quinzenais de 

equipa (Caso 2) e pelas reuniões quinzenais em equipa (Caso 3); o Capítulo 11, onde se expõe, 

discute e reflete sobre os resultados das perceções dos alunos em relação à avaliação formativa 

obtidas nas entrevistas; o Capítulo 12, onde se apresenta a análise quantitativa e qualitativa da 

avaliação formativa referente à autoavaliação e à heteroavaliação; o Capítulo 13, que diz respeito 

às estratégias de autorregulação da aprendizagem adotadas na preparação do estudo para as provas 

de avaliação, e por fim, o Capítulo 14, de resultados gerais de aprendizagem da atividade, onde 

se apresentam os resultados gerais obtidos na atividade e as perceções dos alunos em relação à 

abordagem SimProgramming. 

Por fim, a última parte, a parte V, consiste nas reflexões e conclusões finais da 

investigadora sobre o trabalho desenvolvido.  
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Parte I – Fundamentação teórica 
 

 

 

 

Na primeira parte da presente tese doutoral, encontra-se a fundamentação teórica. Esta 

parte é composta por 4 capítulos essenciais: Capítulo 1 – Ciência da Computação: Ensino e 

aprendizagem em programação, onde se explica o estado atual da Engenharia e da relevância do 

papel do Engenheiro na sociedade e no mundo laboral, exploramos as problemáticas e desafios 

que os alunos sentem em aprender programação, e as estratégias pedagógicas que são adotadas 

no âmbito do Ensino da Programação; o Capítulo 2 é dedicado à temática da “Autorregulação das 

aprendizagens” onde se explicam as várias perspetivas, modelos e teorias que lhe estão 

subjacentes e nas quais se baseia esta investigação, explicita-se o que se entende por aluno 

autorregulado, explora-se e explica-se o que se entende por estratégias de autorregulação das 

aprendizagens, e qual o impacto da autorregulação das aprendizagens no Ensino Superior, 

concretamente no contexto da programação; Capítulo 3 - Corregulação das aprendizagens, em 

que se abordam as questões e entendimentos sobre a corregulação das aprendizagens, respetivas 

estratégias e qual o seu impacto no Ensino Superior e no contexto da programação; por fim, o 

Capítulo 4 incide sobre a temática da avaliação formativa, onde se a caracteriza ao nível 

conceptual, explicita-se a sua influência no processo de aprendizagem, e apresentam-se algumas 

dimensões da avaliação formativa: feedback, autorreflexão, autoavaliação e heteroavaliação. 
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Capítulo 1 – Ciência da Computação: Ensino e 

aprendizagem em programação 
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1.1. Ciências da Computação: Importância da Engenharia na 

sociedade 

 

“No essencial, trata-se de reconhecer à engenharia a sua natureza multidisciplinar, reajustar 

os cursos universitários em conformidade e explicar aos futuros estudantes a riqueza e fascínio 

desta forma de ver a engenharia, não como mera ciência aplicada, mas como poderosa 

convergência entre ciências, organização e gestão, comunicação, ciências sociais, projeto e 

apuradíssimo sentido da prática. “ 

Figueiredo, 2015 

 

 

Balanskat & Engelhart (2015), no relatório Europeu “Computing our future – Priorities, 

school curricula and initiatives across Europe”, explicam que há uma necessidade crescente de 

trabalhadores qualificados na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, apontando que 

em 2020 a Europa enfrentará uma escassez de cerca de 800 000 profissionais na área da 

computação/informática. No século XXI surge a necessidade de fomentar competências para 

ajudar na compreensão da sociedade digital que se vive na atualidade e ajudar a desenvolver 

competências de inovação, resolução de problemas, criatividade e pensamento lógico (Hoidn & 

Kärkkäinen, 2014; Balanskat & Engelhart, 2015).  

No contexto da Investigação e Educação em Engenharia, a comunidade científica e 

académica tem demonstrado preocupação em acompanhar esta transformação socio-económico-

tecnológica e as necessidades da sociedade (Guimarães, 2016). Tal como recomenda Duderstadt 

(2010), há a necessidade de transformar os paradigmas de ensino da engenharia para que sejam 

capazes de enfrentar os novos desafios impostos por esta Era, nomeadamente os desafios da 

globalização, das alterações demográficas e das novas tecnologias. 

No âmbito do Espaço Europeu de Educação Superior e em resultado do Processo de 

Bolonha, as abordagens de ensino e de aprendizagem encontram-se num ciclo de mudanças, nas 

conceções, processos, atitudes e estratégias, onde assentam no paradigma dinâmico centrado na 

aprendizagem autónoma do aluno (Hoidn & Kärkkäinen, 2014; Guimarães, 2016; Campos, Lima, 

Alves, Mesquita, Moreira, & Campos, 2013; Fernandes, Flores & Lima, 2012) e que esteja 

adaptado para enfrentar as novas realidades (Hattum-Janssen, Williams & Oliveira, 2015). Tal 

como aconteceu em outras instituições de Ensino Superior Europeias, com o Processo de Bolonha, 

Portugal teve que reorganizar os programas de Ensino Superior, nomeadamente nos currículos 
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impulsionados para a mudança de paradigma educativo que assenta na aprendizagem ativa e 

significativa do aluno (Mesquita, Lima, Flores, 2009). 

Devido ao ritmo de mudança tecnológica, as instituições de Ensino Superior no quadro 

Europeu enfrentam desafios relativamente ao fomento nos seus alunos da aquisição de 

competências técnicas e desenvolvimento de competências transversais: trabalho em equipa, 

comunicação e aprendizagem contínua (Hattum-Janssen et al., 2015; Fernandes et al., 2012). A 

profissão de Engenheiro assume uma responsabilidade intensificada em relação a interação com 

a sociedade, pois necessita de alargar a sua perspetiva de forma global e não apenas a nível 

nacional (idem). 

A área da Engenharia tem merecido especial atenção por parte das instituições de Ensino 

Superior devido às baixas taxas de sucesso que apresentam (Guimarães, 2016; Meyer & Marx, 

2014; Meyers, Silliman, Gedde & Ohland, 2010; van den Bogaard, 2012; Vasconcelos, Almeida 

& Monteiro, 2009), e por, comparativamente a outros cursos, os alunos de Engenharia 

apresentarem uma maior taxa de abandono académico e a uma maior retenção e menor taxa de 

finalização do curso (van den Bogaard, 2012). Desta forma, recomenda-se que haja investigações 

com o intuito de compreender o porquê de haver elevado insucesso em Engenharia (Meyers et 

al., 2010) e aponta-se a necessidade de apostar na formação de engenheiros qualificados 

(Duderstadt, 2010). Como explicitam Godfrey, Aubrey e King (2010) as altas taxas de abandono 

nos cursos de Engenharia representam uma " (…) perda excessiva de força de trabalho 

qualificada" (p. 29). 

Como é referenciado por Hattum-Janssen e colegas (2015), em Portugal também se tem 

assistido a esforços científicos para acompanhar a tendência internacional de estudar e investigar 

em Engenharia. Temos instituições como a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) que 

financia projetos de investigação; e em 2009, foi fundada a Sociedade Portuguesa de Educação 

em Engenharia (SPEE) que visa promover a educação da Engenharia através da formação de 

professores, divulgação de projetos, parcerias e cooperação entre instituições, e por fim, analisar 

e resolver problemas identificados na educação de Engenharia; ao nível da divulgação do 

conhecimento, em 2011 surgiu uma comunidade científica com o foco centrado na aprendizagem 

baseada em problemas, no qual criou a “Project Approaches in Engineering Education” (PAEE); 

e em 2013, decorreu a primeira conferência internacional a “International Conference of the 

Portuguese Society for Engineering Education” (CISPEE 2013); em ambas as conferências, os 

objetivos visam divulgar as investigações e aplicações de metodologias de ensino e de 

aprendizagem baseadas em projetos, problemas ou outras formas de aprendizagem ativa. 
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De acordo com Figueiredo (2013; 2015) e Adams et al. (2011), a Engenharia desenvolve-

se em quatro dimensões: ciências, humanidades; projeto; artes e ofícios (cf. Figura 1). Este 

modelo sugere que um Engenheiro pode integrar as quatro dimensões, desenvolvendo mais uma 

ou outra conforme as suas dimensões pessoais, profissionais e circunstanciais (Figueiredo, 2013; 

2015; Adams et al., 2011). Assim, um Engenheiro pode ser visto como a combinação destas 

quatro dimensões: 

- Engenheiro Cientista: em que se apresenta como um pensador, enfatizando a área da 

análise e da explicação; 

- Engenheiro de Negócios e de Gestão: na qual é visto como um gestor, empreendedor, 

comunicador e negociador; 

 - Engenheiro de Projeto: em que se centra na estratégia, síntese e projeto; 

- E também, Engenheiro Artista: em que prefere a realização prática, a estética e os 

valores culturais das artes e ofícios (Figueiredo, 2013; 2015; Adams et al., 2011). 

 

 

Figura 1: Quatro dimensões da Engenharia: ciências, humanidades; projeto; e artes e ofícios (Figueiredo, 

2013; 2015; Adams et al., 2011). 
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Várias engenharias incluem como parte da sua formação a programação de computadores. 

Contudo, é na Engenharia Informática ou na sua congénere mais especializada, a Engenharia de 

Software, que a programação de computadores surge como competência central, com diversas 

camadas de complexidade. A Programação de Computadores é entendida como o processo de 

“developing and implementing various sets of instructions to enable a computer to perform a 

certain task, solve problems and provide human interactivity. These instructions (source codes 

which are written in a programming language) are considered computer programs and help the 

computer to operate is the process of smoothly” (Balanskat & Engelhart, 2015). Neste sentido, o 

objetivo do ensino da programação é o desenvolvimento de conhecimentos e competências nos 

alunos para conceberem sistemas computacionais para a resolução de problemas reais (Gomes, 

2010). 

A Engenharia de Software visa a integração de princípios de matemática e de Ciência da 

Computação (CC) com práticas de engenharia, para o desenvolvimento de artefactos físicos 

(ACM, 2005). Comparativamente com as outras áreas de engenharia, a Engenharia de Software 

exige níveis de competências de desempenho mais avançadas em programação, tais como: “Do 

small-scale programming”; “Do large-scale programming”; “Do systems programming”; 

“Develop new software systems”; “Create safety-critical systems”; e “Manage safety-critical 

projects” (ACM, 2005, pág.28). Também, exige competências avançadas na área de interação 

pessoa-computador, nomeadamente: “Create a software user interface”; “Produce graphics or 

game software”; e “Design a human-friendly device” (Ibid.). 

Desta forma, os conteúdos programáticos da Engenharia de Software relacionam-se com 

a aplicação da teoria, do conhecimento e da prática na construção de sistemas de software de 

forma eficaz, nomeadamente “small, medium, and large-scale systems” (ACM, 2013). Incorpora 

todas as fases do ciclo de vida de um sistema de software, recorrendo a uma abordagem 

“traditional plan-driven development process, an agile approach, or some other method”, sendo 

que o foco está na “best way to build good software systems”, e que pode ser desenvolvido de 

forma individual como em equipas de desenvolvedores (Ibid.). Em que um profissional desta área 

é caracterizado com “someone who manages a large, complex, and/or safety-critical software 

project.” (ACM, 2005). 

Nos relatórios da Association for Computing Machinery - ACM (2005; 2008; 2013), 

referem um conjunto de áreas de conhecimentos e de competências fundamentais que são comuns 

nas várias Ciências da Computação. Para cada área (Engenharia de Computador; Ciência da 

Computação; Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação; Engenharia de Software) é 

exigido que os alunos desenvolvam um conjunto de competências de desempenho (umas com 
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maior ou menor ênfase) nos vários domínios de conhecimento. Sendo que, a Engenharia de 

Software é a que mais se aproxima às competências exigidas nos cursos de Engenharia 

Informática em Portugal.  

De acordo com o relatório da Association for Computing Machinery - ACM (2013), os 

alunos das várias áreas da Ciência da Computação (CC), onde se integra a Engenharia de software, 

deverão apresentar as seguintes competências: conhecimentos técnicos da CC; familiarização 

com os temas e princípios da CC, reflexão da interação entre teoria e prática; perspetiva do 

sistema-nível; capacidade de abstração; competências de resolução de problemas; experiência em 

realizar projetos; competências de comunicação e organização; compromisso com a 

aprendizagem ao longo da vida e responsabilidade profissional; consciencialização da vasta 

aplicabilidade da computação e valorização do conhecimento de domínio específico. 

A ACM (2013) recomenda que os currículos em Ciência da Computação sejam 

desenhados para preparar os alunos para obterem sucesso neste campo, preparando-os para a 

aprendizagem ao longo da vida, incidindo na prática profissional (p.e., capacidade de 

comunicação, trabalho em equipa, ética), a aprenderem a integrar a teoria e prática, a reconhecer 

a importância da abstração, e a apreciar o valor da Engenharia. 
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1.2. Dificuldades na aprendizagem de programação 

 

 

“Programming is a fundamental skill that all computer science students are required to learn.” 

Esteves, Fonseca, Morgado, & Martins, 2011. 

 

 “A aprendizagem de programação requer uma hierarquia de competências de que se destacam 

um elevado nível de abstração, generalização, transferência e pensamento crítico.” 

Gomes, Areias, Henriques, & Mendes, 2008. 

 

 

No Ensino Superior, os cursos de programação de computadores apresentam altas taxas 

de insucesso académico, bem como as dificuldades dos alunos, principalmente na transição da 

programação de nível inicial para a programação avançada. Muitas razões são apontadas: 

inadequabilidade das abordagens de ensino (Gomes & Mendes, 2007, 2015;  Sarpong, Arthur, & 

Amoako, 2013), complexidade das competências cognitivas requeridas (Mohorovičić & Strčić, 

2011), complexidade das unidades curriculares (Robins, Rountree & Rountree, 2003), dificuldade 

que os alunos têm em aprender a programar (Lahtinen, Ala-Mutka & Järvinen, 2005; Souza, 

Batista, & Barbosa, 2016), falta de motivação e envolvimento dos alunos no estudo (Gomes & 

Mendes, 2007;  Sarpong et al., 2013; Kumar & Khurana, 2012; Lahtinen et al., 2005; Morgado, 

Fonseca, Martins, Paredes, Cruz, Maia, Nunes, Santos., 2012; Nunes, Pedrosa, Fonseca, Paredes, 

Cravino, Morgado & Martins, 2015; Souza et al., 2016)  e as atitudes/estratégias de aprendizagem 

adotadas pelos alunos na programação de computadores (Gomes & Mendes, 2007).  

Também, depois da graduação (Licenciatura/Mestrado), muitos alunos vão para o 

mercado de trabalho com falta de competências necessárias para satisfazer as necessidades dos 

empregadores (Kumar & Khurana, 2012), como por exemplo: competências de trabalho em 

equipa e de cooperação (Sancho, Moreno-Ger, Fuentes-Fernández & Fernández-Manjón, 2009).  
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1.2.1. Fatores externos – Abordagens de Ensino 
 

 

O contexto pedagógico em que os alunos aprendem influencia o seu envolvimento e 

determinação para alcançar resultados de aprendizagem (Johri & Olds, 2011). Na programação 

de computadores, as novas formas de intervenção de ensino podem melhorar as taxas de sucesso 

de aprendizagens quando comparadas com uma abordagem tradicional baseada em palestras 

(aulas) ou de laboratório (Vihavainen, Airaksinen & Watson, 2014). Desta forma, é preciso 

adaptar os programas (curriculum) para os novos desenvolvimentos pedagógicos (ACM/IEEE, 

2008; 2013). 

Como explicita Gomes e seus colegas (2008; 2015), as abordagens de ensino tradicionais 

são inadequadas às necessidades da maioria dos alunos, devido a um conjunto de fatores:  

- O ensino não está ajustado a cada um dos alunos (personalizado); 

- A falta de feedback e supervisão que atendam às necessidades dos alunos, resultantes 

das restrições de tempo em contexto de sala de aula; 

- Normalmente, as estratégias dos professores não têm em atenção as várias formas de 

aprendizagem dos alunos, devido ao número elevado de alunos na sala de aula que impedem que 

haja uma abordagem mais personalizada. Há assim a necessidade do professor contemplar a 

diversidade de estilos de aprendizagem e de adotar a estratégia mais adequada a cada situação; 

- Nas abordagens tradicionais, os alunos aprendem de forma uniforme, ao mesmo ritmo 

e de acordo com as estratégias pedagógicas adotadas pelo professor; 

- O ensino de conceitos e programação envolve processos dinâmicos de aprendizagem, 

contudo tradicionalmente são ensinados de forma estática (apresentações, explicações, etc.) não 

promovendo a componente da compreensão da dinâmica do processo; 

-A preocupação dos professores é centrada na linguagem de programação e na sintaxe, 

em vez de promover a resolução de problemas; 

- Na maioria das abordagens de ensino recorre-se às aulas magistrais e a memorização de 

procedimentos e fórmulas. Porém a programação exige um estudo intensivo e prático, que requer 

elevado nível de compreensão, treino e reflexão; 

- As aulas são insuficientes, há a necessidade dos alunos despenderem mais tempo (fora 

das aulas) para treinarem e refletirem intensamente a programação. É essencial que aprendam a 

programar… programando.  
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Assim, é importante que sejam criados contextos de aprendizagem que apostem em 

condições e abordagens de ensino que assegurem a aprendizagem e a motivação de cada aluno, 

particularmente para aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem na programação 

(Gomes & Mendes, 2015). 

 

 

1.2.2. Fatores internos – Competências, atitudes e motivação 

 

 

Há a necessidade de ajudar os alunos a desenvolverem as suas competências básicas de 

programação (Morgado et al., 2012), pois envolve uma variedade e um esforço significativo de 

atividades mentais e cognitivas (Robins et al., 2003; Miliszewska & Tan, 2007). Como afirmam 

Gomes & Mendes (2015), aprender a programar vai mais além do conhecimento de sintaxe de 

uma linguagem de programação, programar requer competências complexas como a abstração, 

pensamento crítico, resolução de problemas, generalização e de transferência. Contudo, a maioria 

dos alunos apresenta dificuldades na compreensão e aplicação de conceitos abstratos de 

programação, bem como na aplicação de noções básicas, como por exemplo: as estruturas de 

controlo e a criação de algoritmos que resolvem problemas concretos (Gomes et al., 2008).  

O principal obstáculo na maioria dos alunos é perceber como iniciar a resolução de um 

problema e quais são os passos para encontrar ou definir uma solução (Gomes & Mendes, 2015). 

A resolução de problemas envolve um conjunto de competências que, normalmente, os alunos 

necessitam de desenvolver, nomeadamente: compreensão do problema; relacionamento de 

conhecimentos; reflexão sobre o problema e sobre a solução. A resolução de problemas de 

programação exige esforço e persistência, capacidade de abstração e raciocínio lógico (Gomes et 

al., 2008). Como explicitam Gomes e seus colegas (2008) “a falta de persistência para a 

resolução de problemas se deve ao facto de não se encontrar“ (…) de forma simples e rápida 

(…) [a solução]”. Porém, é o “conhecimento adquirido na procura de uma resolução difícil, que 

permite desenvolver estruturas cognitivas valiosíssimas neste domínio [da programação]” (p. 95-

96). 

Particularmente, nas disciplinas de programação de nível intermédio e avançado, o grau 

de complexidade é muito maior do que nas disciplinas de programação de nível inicial. Por 

exemplo, os alunos têm dificuldades em compreender os estilos arquitetónicos, como Model-

View-Controller (MVC) e outros conceitos de engenharia de software (Cagiltay, 2007; Morgado 

et al., 2012), ou de lidar com o contexto da programação Web, onde o código não é nem escrito 
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nem executado em um único local, mas sim distribuído entre o servidor e o cliente, e as aplicações 

precisam de funcionar através do protocolo HTTP que foi projetado para não manter o estado, 

situações que obrigam a soluções convolvidas, “geringonças”, como o envio de dados de sessão 

em atravessar em torno de dados da sessão em cookies ou parâmetros de endereço, entre outras 

dificuldades (Liu & Phelps, 2011). 

Outro fator é a falta de motivação dos alunos para estudarem programação, devido às 

perceções emocionais desfavoráveis, partilhadas entre alunos, sobre o facto das disciplinas de 

programação serem difíceis (Gomes et al., 2008; Jenkins, 2002; Miliszewska & Tan, 2007). Além 

disso, os alunos aprendem programação numa etapa da vida complexa, ou seja, um período de 

transição e de instabilidade na vida do aluno (autonomia e novidades).O grau de dificuldade 

aumenta devido aos fatores de instabilidade que circundam o aluno (Gomes et al., 2008; Jenkins, 

2002). 

 

 

1.2.3. Falta de preparação para o mundo laboral 

 

Com o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação, urge a necessidade de 

haver especialistas em programação experientes e com competências de programação ajustadas 

ao mercado de trabalho. Desta forma, surge a necessidade de preparar os alunos de forma eficiente 

para as exigências do mercado (Hwang, Shadiev, Wang & Huang, 2012). 

Contudo, as dificuldades que os alunos sentem limitam o seu desenvolvimento académico 

e profissional na área de informática, levando-os a evitar projetos ou percursos profissionais que 

envolvam a utilização de programação (Miliszewska & Tan, 2007; Morgado, Sousa & Barbosa, 

2011). Assim, uma das principais preocupações que se deve ter em atenção é quanto à forma de 

ensinar, participar e envolver os alunos na construção de projetos reais em programação face às 

oportunidades profissionais (Kumar & Khurana, 2012). Isto porque apesar do mercado de 

trabalho fornecer um início de carreira estimulante para os programadores, a maioria dos alunos 

chegam ao mercado de trabalho sem preparação e sem as competências necessárias para 

corresponder às expetativas da indústria (Kumar & Khurana, 2012).  

Particularmente em Engenharia, os empregadores valorizam o trabalho de equipa e veem 

como um fator essencial para o sucesso do trabalho em organizações (Mesquita, Lima, & Pereira, 

2008; Mesquita, Lima & Flores, 2009; Heywood, 2005; Markes, 2006). A preparação e o treino 

dos alunos para trabalharem em equipa, em ambientes de colaboração, representam uma 

necessidade real para a elaboração e desenvolvimento de projetos, e para a construção de um 



Parte I – Fundamentação teórica 

Capítulo 1 – Ciência da Computação: Ensino e aprendizagem em programação 

 

 

 
14 

 

perfil profissional flexível que atenda às necessidades atuais (Sancho et al., 2009; Mesquita et al., 

2009). 

Contudo, as abordagens de aprendizagem no ensino da engenharia normalmente não estão 

alinhadas com os requisitos do mercado de trabalho (Sheppard, Macatangay, Colby, & Sullivan, 

2008; Duderstadt, 2010), pois não dão prioridade às competências que estejam alinhadas com as 

realidades profissionais, nomeadamente: a aprendizagem ativa ou o conhecimento integrado 

(Adams et al., 2011). Neste sentido, na área da Engenharia tem surgido a preocupação de se ajustar 

os currículos ao nível do design, planeamento e desenvolvimento para uma melhor adaptação do 

perfil profissional de um Engenheiro às necessidades atuais (Mesquita et al., 2009). 

 

 

1.3. Abordagens pedagógicas adotadas no Ensino da 

Programação 

 

 

De forma a minimizar as dificuldades dos alunos na programação, as principais 

associações profissionais da área, a ACM e a IEEE Computer Society, no relatório de 2008 

apresentam um conjunto de recomendações curriculares para o ensino de Ciências da 

Computação, como por exemplo, a necessidade de adaptar os currículos aos novos 

desenvolvimentos pedagógicos: “Institutions (...) must recognize the importance of remaining 

abreast of progress in both technology and pedagogy”.  

Em relação ao campo da Engenharia, há a necessidade que os currículos sejam flexíveis, 

que incorporem abordagens ativas que estimulem o envolvimento, a participação dos alunos na 

sua aprendizagem e a aprendizagem cooperativa (Mesquita et al., 2009). Neste âmbito, têm 

surgido propostas de abordagens de ensino com o objetivo de solucionar ou minimizar este 

problema, nomeadamente através: da adoção de técnicas de resolução de problemas (p.e. PBL), 

de estratégias para despertar a motivação dos alunos, de abordagens de aprendizagem ativa, de 

jogos, de aprendizagem colaborativa e cooperativa, e de abordagens para desenvolverem o 

pensamento crítico (Gomes et al., 2015; García & Moreno, 2004; Fagin et al., 2006; Moura & van 

Hattum-Janssen, 2011; Liu, Cheng & Huang, 2011; Hwang, Wu & Chen, 2012; Hwang et al., 

2012; Tasneem, 2012; Verdú, Regueras, Verdú, Leal, Castro, & Queirós, 2012; Mills & Treagust, 

2013; van Merriënboer, 2013; Pedrosa et al., 2016 a). 
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Segundo Pears e seus colegas (2007), as práticas de ensino da programação sofreram 

mudanças de paradigma: no sentido de combater a ineficácia constatada no ensino da 

programação, a aprendizagem deixou de ser centrada no professor, passando a centrar-se no aluno 

(Chen, Li, & Wang, 2012). Assim, é aconselhável que os professores adotem uma abordagem de 

orientação do aluno, para que o aluno construa os seus conhecimentos e competências (Lahtinen 

et al., 2005). 

Nos cursos de programação de computadores é importante selecionar um conjunto de 

estratégias de ensino adequadas que proporcionem aos alunos um ambiente de aprendizagem mais 

eficiente (Mohorovičić & Strčić, 2011). Portanto, é recomendável a conceção e implementação 

de vários métodos de ensino inovadores para melhorarem o ensino e a aprendizagem da 

programação (Mohorovičić & Strčić, 2011; Sarpong et al., 2013). Por exemplo, a adoção de 

estratégias de ensino que deem aos alunos melhores oportunidades para interagir com seus colegas 

e com os professores, tais como: tutoria a pares, programação em pares/grupo e resolução de 

problemas (Sarpong et al., 2013). 

No entanto, o ensino de programação é um desafio complexo, pois depende de uma 

diversidade de fatores, incluindo: experiência e competências que o professor tem em 

programação, a abordagem pedagógica e o tipo de instrumentos utilizados (Kumar & Khurana, 

2012). Também é difícil para o professor, proporcionar um ambiente de aprendizagem que 

beneficie todos os alunos, devido às diferentes atitudes que cada aluno tem perante a 

aprendizagem de programação. 

Ao longo de uma disciplina, é recomendada a adotação de atividades de aprendizagem 

complementares (Chen et al., 2012) que estimulem o interesse e a participação ativa dos alunos, 

através da adoção de objetivos, recursos, avaliação e feedback adequados (Robins et al., 2003; 

Pears et al., 2007). Por exemplo: colaboração entre professor e alunos; atualização do material de 

ensino e do conteúdo programático; recrutamento de colegas/tutores que ajudem os alunos 

durante a realização das atividades (Vihavainen et al., 2014). 
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1.3.1. Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) 

 

“Problem-based learning (PBL) is an instructional approach that has been used successfully 

(…) It is an instructional (and curricular) learner-centered approach that empowers learners to 

conduct research, integrate theory and practice, and apply knowledge and skills to develop a 

viable solution to a defined problem.” 

Savery, 2015 

 

Uma das técnicas pedagógicas que progressivamente se tornou popular no Ensino 

Superior e nas várias áreas de aprendizagem é a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL, 

Problem-Based Learning), (Hoidn et al., 2014). A PBL promove o trabalho em equipa cujo 

objetivo é descobrir ou propor uma solução para um problema específico, através da discussão de 

problemas e partilha de experiências de um pequeno grupo, cuja eficácia do trabalho em equipa 

depende da atribuição e distribuição de responsabilidades e funções especificas entre os membros 

da equipa (Sancho-Moreno et al., 2009; Hoidn et al., 2014).  

Em PBL, a aprendizagem consiste num processo ativo dos alunos, que trabalham em 

conjunto para resolver problemas complexos do mundo real (Hoidn et al., 2014), o que lhes 

permite adquirir competências específicas da área ou competências transversais que podem adotar 

no seu contexto de vida pessoal ou profissional, tais como: resolução de problemas, pensamento 

crítico, comunicação e de liderança (ibid.).  

A forma como os alunos estão agrupados tem impacto nos resultados e durante o processo 

de aprendizagem. A coordenação dos alunos é fundamental para o sucesso da aprendizagem 

colaborativa, por exemplo: um líder de equipa é essencial para facilitar a integração de 

informações e orientar a equipa através do processo de aprendizagem (Sancho-Moreno et al., 

2009). 

A resolução de problemas permite aos alunos pensarem na forma como aprendem a 

programar, e ajuda os alunos a aprenderem a programar. Os alunos desenvolvem competências 

para quebrar problemas complexos em subaéreas, para produzirem uma sequência correta de 

ações, para assim acelerar o processo de consolidação dos conceitos, e para compreender a 

importância da resolução de problemas (Koulouri, Lauria & Macredie, 2015). 
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1.3.2. Role-playing – Simulação de papéis (funções)  

 

Outra técnica pedagógica, que tem sido adotada em vários contextos de aprendizagem 

(Rao & Stupans, 2012), é o jogo de simulação de papéis (role-playing). O objetivo é estimular os 

alunos a aprenderem sobre situações semelhantes às do mundo real, para lhes proporcionar 

oportunidades de aprender-fazendo, de obterem feedback para a construção de novos 

conhecimentos (Cohen Manion & Morrison, 2011; Bransford, Brown & Cocking, 2000), e para 

ajudar no desenvolvimento de identidades profissionais (Duarte, Oliveira, Felix, Carrilho, Pereira 

& Direito, 2011). 

O role-playing consiste na interpretação de papéis, que tal com os jogos e as simulações 

computacionais, assume um papel interativo, em que cada participante representa uma 

personagem ou desempenha um papel específico (Rao & Stupans, 2012).Por exemplo, no trabalho 

de Liang & Graff (2010), uma equipa trabalha num projeto e os membros da equipa desempenham 

funções diferentes, por exemplo: um aluno é o líder da equipa, e os outros membros desempenham 

o papel de desenvolvedores. Além disso, todos os membros desempenham o seu papel de 

desenvolvedor de software e têm a preocupação de resolver os problemas inerentes ao processo 

de desenvolvimento como um todo (Redondo, Fernández Vilas, Pazos Arias, & Gil Solla, 2014). 

Como explicam os investigadores Henry & LaFrance (2006) é um método/técnica de 

aprendizagem ativa de fácil implementação junto dos alunos. No contexto específico de 

Engenharia de Software, esta técnica pedagógica ajuda a preparar os alunos e incute-lhes o 

pensamento reflexivo acerca dos processos envolventes com a engenharia de software. Além de 

permitir o desenvolvimento de competências de comunicação e de conhecimento entre os 

membros da equipa (Figl, 2010). 

Também, as competências de colaboração, de coordenação, de análise e de conceção são 

fundamentais para o processo de desenvolvimento de software. Estas competências podem ser 

estimuladas através de uma aprendizagem imersiva, de trabalho em equipa, de avaliação 

formativa (feedback imediato) e a aprendizagem suportada pelas tecnologias (como um espaço 

social e de comunicação) (Redondo et al., 2014). 
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1.3.3. Trabalho em equipa (colaboração) - SCRUM 

 

 

Na literatura são apontados alguns fatores-chave para que os alunos alcancem sucesso 

quando trabalham em projetos de equipa, nomeadamente: equipas auto-organizadas 

(Ágeis/SCRUM); objetivos do projeto bem definidos; equipas coesas; bibliotecas de projetos; 

comunicação entre a equipa; o planeamento, execução e acompanhamento do projeto; o 

envolvimento de todos os membros da equipa e a cerimónia de encerramento do projeto (Lingard 

& Barkataki, 2011). 

Os empregadores na área da Engenharia valorizam o trabalho em equipa e exigem 

profissionais que sejam capazes de integrar equipas interdisciplinares (Mesquita et al., 2009). 

Nesta perspetiva, as abordagens de aprendizagem devem apostar na qualidade de ensino e nas 

práticas pedagógicas para dar oportunidade aos para alunos se prepararem, adquirindo e 

desenvolvendo competências de trabalho de equipa, nomeadamente, na comunicação 

interpessoal, planeamento e organização, gestão do tempo, gestão de conflitos, gestão da 

motivação, autonomia e liderança, para dar resposta às exigências académicas e profissionais 

(Mesquita et al., 2009).   

Atualmente, os métodos ágeis de desenvolvimento de software (p.e. Scrum) são adotados 

de forma generalizada em contextos profissionais, pois são considerados um meio para 

melhorarem os processos de desenvolvimento de software, tendo sido incentivada a sua 

integração nos cursos de Engenharia (Rodríguez, Soria & Campo, 2015; 2016).  

A metodologia Scrum, aliada às práticas de colaboração, ajuda a suportar a aprendizagem 

de competências importantes em Engenharia, tais como: comunicação, trabalho em equipa, 

construção e manutenção da confiança e colaboração entre os membros da equipa (Paasivaara, 

Lassenius, Damian, Räty & Schröter, 2013) O Scrum concentra-se na gestão prática de projetos, 

incluindo atividades de acompanhamento e de feedback, que asseguram a transparência durante 

o processo de trabalho (Rodríguez et al., 2015; 2016). 

Aquando do desenho de atividades de aprendizagem em grupo, é recomendado que se 

tenha em atenção o número de equipas e o tamanho das equipas (De Hei, Strijbos, Sjoer, & 

Admiraal, 2016). No trabalho de Chiriac & Granström (2012), os alunos mencionaram que o 
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tamanho ideal de um grupo é de 3 membros e que mais do que 6 elementos constitui um obstáculo 

para um bom trabalho de grupo.  

Para maximizar o desempenho do aluno na resolução de problemas, os investigadores 

Rodríguez, Soria & Campo (2016), no seu trabalho, recomendam a combinação da metodologia 

Scrum com a metodologia de treino ágil (Agile coaching) e com orientação/acompanhamento 

através de reuniões de ponto de situação. 
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2.1. Conceptualização e perspetivas sobre a 

autorregulação das aprendizagens  

 

“Self-regulation is the control that students have over their cognition, behaviour, emotions and 

motivation through the use of personal strategies to achieve the goals they have established.” 

Panadero & Alonso-Tapia (2014) 

 

A autorregulação das aprendizagens é considerada um meta-processo que depende da 

participação ativa dos alunos no desenvolvimento de competências académicas e na seleção de 

estratégias de aprendizagem ao realizar um trabalho académico (Pintrich, 2004; Zimmerman, 

2000; Clark, 2012). Além das formas pessoais de aprendizagem (aprendizagem por descoberta; 

pesquisa; leituras autoselecionadas), também as formas de aprendizagem social (procura de ajuda 

a outrem: colegas, professores) são importantes (Zimmerman, 2008).  

Os alunos demonstram as suas competências pró-ativas, acompanhando e adaptando os 

processos de aprendizagem, para a regulação de estratégias metacognitivas, cognitivas, 

motivacionais, comportamentais e ambientais para alcançarem objetivos pessoais (Zimmerman 

& Schunk, 2007). A interação entre o compromisso, autocontrole, autonomia e autodisciplina dos 

alunos permite regular as suas ações para alcançar os seus objetivos de aprendizagem (Hattie, & 

Timperley, 2007). 

Como explicitam Nicol & Macfarlane-Dick (2006), a autorregulação manifesta-se pelo 

monitoramento ativo e pela regulação de diferentes processos de aprendizagem, por exemplo, os 

objetivos de aprendizagem; as estratégias usadas para atingir os objetivos; a gestão dos recursos; 

o esforço praticado; as reações ao feedback externo e os produtos produzidos.  

A autorregulação das aprendizagens é um processo complexo que pressupõe que os 

alunos podem gerir e regular os aspetos da sua cognição, motivação e comportamento, tal como 

algumas das características dos seus ambientes (Boer, Donker-Bergstra, Kostons, Korpershoek & 

van der Werf, 2013; Pintrich, 2004). A metacognição é o instrumento que controla estes elementos 

e que forma a base do processo da autorregulação das aprendizagens (Boer et al., 2013). Contudo, 

há fatores biológicos, de desenvolvimento, contextuais e individuais que podem interferir nos 

esforços de regulação.  

Há muitos tipos de ação autorregulada, que se adequam às diferentes tarefas, nos vários 

domínios, em diversos contextos socioculturais, e nos diferentes alunos (Kaplan, 2008). A 

regulação envolve "pensamentos autogeridos, sentimentos e ações planeadas e adaptadas para 
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a realização de objetivos pessoais" (Zimmerman, 2000) que pode levar à busca, e ao aceitamento 

de feedback (Hattie & Timperley, 2007). Com explicita Frison (2006), a autorregulação das 

aprendizagens estabelece referências para o desenvolvimento de ações que interligam as 

experiências de vida, com a identidade profissional e pessoal dos indivíduos.  

A autorregulação das aprendizagens exige persistência, esforço e tempo para que se 

consigam realizar as tarefas da melhor forma, sendo que a componente motivacional é 

determinante no processo de autorregulação (Zimmerman & Moylan, 2009; Rosário, Pereira, 

Hógemann, Nunes, Figueiredo, Núñez, Fuentes & Gaeta, 2014). 

O Ensino Superior caracteriza-se por um processo complexo de realização de tarefas, pela 

autonomia na organização da aprendizagem, dos materiais de aprendizagem, dos objetivos 

específicos de aprendizagens, das metodologias de ensino, e das poucas oportunidades de 

obtenção de feedback externo (Dresel, Schmitz, Shober, Spiel, Ziegler, Engelschalk, Jöstl, Klug, 

Roth, Wimmer & Steuer, 2015). No seguimento desta perspetiva e das exigências no Ensino 

Superior, o desenvolvimento de competências de autorregulação das aprendizagens constitui um 

dos objetivos curriculares nas instituições europeias (Comissão Europeia, 2008). 

Neste sentido, a autorregulação das aprendizagens é um elemento chave para sucesso no 

Ensino Superior, porque permite que os alunos sejam proactivos na gestão da sua aprendizagem 

e no desenvolvimento de competências para a vida (Fernández et al., 2013). A aplicação de 

estratégias de autorregulação das aprendizagens tipicamente prediz bom desempenho académico 

(Broadbent & Poon, 2015), bem como os processos de autorregulação podem ser melhorados com 

intervenções apropriadas (Fernández et al., 2013; Zimmerman, 2008). Por exemplo, recomenda-

se que os professores contribuam para o desenvolvimento de atividades metacognitivas, com o 

objetivo de desenvolver competências de implementação. Refere-se ainda o desenvolvimento de 

estratégias de auto monitorização que recorram ao uso estratégico do feedback com o objetivo de 

promover o desenvolvimento de conhecimentos metacognitivos sobre o trabalho académico, e de 

estratégias para tarefas específicas dos alunos (Cazan, 2013). 

Como explicam Räisänen e seus colegas (2016), a autorregulação das aprendizagens 

desempenha um papel importante no bem-estar dos alunos universitários (Heikkilä, Niemivirta, 

Nieminen, & Lonka, 2011; Heikkila, Lonka, Nieminen & Niemivirta, 2012). Porém, os alunos 

universitários podem sentir dificuldades em regular a sua aprendizagem, especialmente no início 

dos estudos (Heikkila et al. 2012), o que, consequentemente, pode levar os alunos a abandonarem 

os cursos superiores (Vanthournout, Gijbels, Coertjens, Donche & Van Petegem, 2012). 

Na sua investigação, Räisänen e colegas (2016) identificaram um conjunto variado de 

perfis de alunos universitários, o qual ajudou a reconhecer quais são os alunos em risco e os que 
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necessitam de uma maior ajuda. Os alunos universitários apresentam vários tipos de perfis, e 

diferenças nos processos de autorregulação das aprendizagens e de corregulação das 

aprendizagens, sendo que é determinante ajudar os alunos no início dos seus estudos, em especial 

aqueles que têm dificuldades na autorregulação das aprendizagens (ibid.). 

Também, os problemas de autorregulação das aprendizagens podem afetar o sucesso 

académico dos alunos e os seus resultados de aprendizagem, como por exemplo: podem não se 

formar no tempo estipulado ou podem abandonar o curso (Räisänen et al., 2016). Desta forma, é 

essencial fornecer oportunidades aos alunos universitários para desenvolverem competências de 

autorregulação das aprendizagens e corregulação das aprendizagens, através de atividades de 

aprendizagem colaborativa, trabalho em equipa, aprendizagem ativa, e atividades de 

autoavaliação. O que também ajuda os alunos a estarem preparados para enfrentarem os desafios 

futuros que encontrarão quando forem para o mundo laboral (ibid.). 

No Ensino Superior, é importante proporcionar aos alunos oportunidades para 

desenvolverem as suas capacidades de autorregulação e de corregulação para assim os preparar 

para os desafios do mundo real, por meio de atividades que melhoram a aprendizagem 

colaborativa e ativa (Wang et al., 2013).  

No contexto de programação de computadores, os alunos que aplicam a autorregulação 

das aprendizagens e estratégias metacognitivas apresentam um bom desempenho (Bergin, Reilly 

& Traynor, 2005). No entanto, a maioria dos alunos não estão conscientes da forma como podem 

aplicar a autorregulação das aprendizagens e as estratégias metacognitivas, sendo que é necessário 

incuti-los da sua importância (Alharbi, Paul, Hensken & Hannaford, 2011; Alharbi, Henskens & 

Hannaford, 2014). 
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2.2. Características dos alunos autorregulados 

 

“(…) students who set superior goals proactively, monitor their learning intentionally, use 

strategies effectively, and respond to personal feedback adaptively not only attain mastery more 

quickly, but also are more motivated to sustain their efforts to learn.” 

Zimmerman, 2013 

 

Os alunos autorregulados caraterizam-se, geralmente, por serem ativos no processo de 

aprendizagem (Pintrich, 2004; Greene & Azevedo, 2007), e por gerirem de forma eficaz a sua 

aprendizagem (Greene & Azevedo, 2007). Os alunos autorregulados constroem os seus próprios 

significados, objetivos e estratégias a partir das informações disponíveis no ambiente externo e 

nas suas próprias mentes (Pintrich, 2004). Caraterizam-se pelo uso de estratégias de aprendizagem 

para melhorar a sua aprendizagem. As estratégias de aprendizagem baseiam-se no conhecimento 

processual que facilita e melhora a aprendizagem e o desempenho, sendo essenciais para o 

desenvolvimento académico (Boer et al., 2013). 

O nível de domínio de autoeficácia e autoconhecimento, apelam à adoção de várias 

estratégias de aprendizagem (Zimmerman, 2013), e para a aquisição de práticas eficazes de 

estudo, como por exemplo: gestão de tempo; gestão do ambiente de estudo; e utilização eficaz 

dos recursos sociais (Clark, 2012; Nicol & Macfarlane‐Dick, 2006). A autoeficácia para a 

autorregulação entende-se como as crenças que um sujeito tem em relação às suas capacidades, 

de recorrer a uma variedade de estratégias de aprendizagem, de resistir a distrações, e de participar 

na aprendizagem (Klassen, Krawchuk & Rajani, 2008). Os alunos que possuem uma autoeficácia 

para a autorregulação da aprendizagem sabem aproveitar o seu conhecimento de si próprios, gerir 

a sua aprendizagem e assumir compromisso para cumprir desafios (Tan, Ang, Klassen, Yeo, 

Wong, Huan, & Chong, 2008).  

Desta forma, o aluno pode melhorar a adoção da estratégia de aprendizagem se conseguir 

relacionar o conhecimento adquirido com o conhecimento da sua aplicabilidade, e também se 

tiver vontade para querer compreender as estratégias, ou seja, tem de possuir conhecimento e 

motivação em adotar as estratégias de aprendizagem (Boer et al., 2013). 

De acordo com Lourenço (2008), os alunos autorregulados caracterizam-se por sete 

aspetos essenciais: 1) estabelecem previamente objetivos exequíveis de realizar; 2) elaborarem 

um plano de estudos; 3) durante a aprendizagem, adaptarem as estratégias de aprendizagem; 4) 

acompanharem e supervisionarem o seu estudo, recorrendo a ajuda social sempre que necessário; 
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5) gerarem o seu ambiente de estudo; 6) atenderem às condições psicológicas e físicas; e por 

último, estabelecerem um sistema de auto recompensa, para quando cumprem com os seus 

objetivos. 

Os alunos autorregulados controlam três dimensões da aprendizagem (Boer et al., 2013), 

a cognitiva, a motivacional/sentimental; e por fim, a comportamental.  

A aplicação das estratégias cognitivas interiorizam várias estratégias cognitivas e 

metacognitivas, que são aplicadas num contexto de estudo, e que fornecem o conhecimento das 

tarefas e de si próprio (Lourenço, 2008).  

Há três tipos de estratégias cognitivas (Boer et al., 2013): 1) As estratégias de elaboração, 

que consistem nas conexões estabelecidas entre o material novo e o que pré-concebido; 2) As 

estratégias de ensaio/treino, que facilitam o armazenamento de informações na memória, e na 

repetição do material; e, 3) As estratégias de organização, que consistem na visualização do 

material para facilitar a aprendizagem.  

O domínio da motivação e dos sentimentos consiste em alterar as perceções de 

autoeficácia e/ou redefinição de objetivos de acordo com cada situação (Lourenço, 2008). As 

estratégias motivacionais têm o intuito de reforçar determinados impulsos, como por exemplo: 

definição de objetivos de aprendizagem (orientação para alcançar o objetivo); orientação e 

valorização da tarefa como relevante, importante e que vale a pena realizá-la; e a atribuição de 

reforço positivo, como vista a aumentar a autoeficácia e a crença do aluno em concretizar a tarefa 

com sucesso (Boer et al., 2013). 

Já a comportamental permite que os alunos organizem e estabeleçam condições físicas de 

aprendizagem e de realização das tarefas através do controlo dos meios (Lourenço, 2008). As 

estratégias de gestão focadas no ambiente de aprendizagem são adotadas para criar as condições 

ideais de aprendizagem, que podem ser voltadas para o próprio aluno (gestão de esforço), voltadas 

para outro (procura de ajuda, aprendizagem colaborativa), ou para o ambiente físico (recurso a 

livros ou bibliotecas) (Boer et al., 2013). 

Segundo Rosário e colegas (2006,2007) as características principais de um aluno 

autorregulado são a escolha e o controlo do processo de aprendizagem, ou seja o aluno consegue 

compreender e escolher as suas ações no qual consideram que sejam mais adequadas ao seu estilo 

de aprendizagem.  

Desta forma, os alunos autorregulados utilizam processos específicos para transformar as 

suas competências pré-existentes em comportamentos relativos às tarefas em diferentes domínios 

de funcionamento (Zimmerman, 2013). Os processos ativos e construtivos consistem na definição 

de objetivos pelo aluno, de acordo, com as suas motivações e expectativas, no qual regulam as 
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estratégias de aprendizagem e da autonomia, para assim adotarem os seus próprios métodos de 

organização das dimensões cognitivas, motivacionais e metacognitivas (Frison, Veiga-Simão, 

Nonticuri & Miranda, 2015). 

 

 

2.3. Modelos e teorias sobre autorregulação das 

aprendizagens 

 

Na literatura encontramos vários modelos sobre autorregulação das aprendizagens na 

ótica de diferentes perspetivas teóricas (Panadero, Jonsson, & Strijbos, 2016; Panadero e Alonso-

Tapia, 2014; Rosário et al., 2014), porém, dada à sua natureza complexa, há dificuldade em 

explicar o seu conceito de forma completa (Rosário et al., 2014). Apesar das diferentes 

conceptualizações e de perspetivas nos modelos, estes podem apresentar características similares, 

nomeadamente no entendimento de que a autorregulação das aprendizagens é um processo cíclico 

com a mesma base teórica (p.e. processamento de informação, volitiva, sociocognitiva, 

sociocultural), o qual envolve um processo de regulação das componentes de cognição, 

metacognição, motivação e sentimentos do aluno, e que se caracteriza por um conjunto de 

competências que podem ser aprendidas e desenvolvidas com o objetivo de alcançar determinado 

objetivo e de melhorar o rendimento académico (Panadero et al., 2016; Rosário et al., 2014; 

Zimmerman & Schunk, 2011). 

Para esta investigação teve-se em consideração alguns dos modelos de autorregulação das 

aprendizagens, principalmente o modelo de Zimmerman e colegas, que se descrevem de seguida. 

 

 

2.3.1. Modelo triádico social-cognitivo da autorregulação das 

aprendizagens de Zimmerman (2013) 

 

Zimmerman (2013) explicita que inicialmente desenvolveu um modelo social-cognitivo 

com base nos trabalhos de Bandura, relativamente à atuação humana, que envolvia uma tríade 

essencial de autorregulação das aprendizagens (três dimensões essenciais): a pessoal (interna), a 

comportamental e a ambiental. Além destas dimensões, Zimmerman especificou a influência de 
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estratégias de feedback. Segundo Zimmerman (2013), o feedback ajuda os alunos adaptarem-se 

às mudanças que ocorrem na sua vida, nos comportamentos, sentimentos e pensamentos. 

A tríade de autorregulação das aprendizagens é caracterizada pela sua dependência cíclica 

(cf. Figura 2: Tríade de autorregulação das aprendizagens de Zimmerman, 2000) e pela sua 

utilização de ciclos (loops) de estratégias de feedback que regulam e adaptam competências 

estratégicas relativamente aos processos pessoais (auto-observação e adaptação cognitiva e 

emocional), comportamentais (auto-observação do desempenho e sua adaptação estratégica dos 

processos para a realização de tarefas) e ambientais (monitorização das condições e efeitos do 

ambiente de aprendizagem, e no controlo das condições) (Zimmerman, 2013; 2000). O 

acompanhamento contínuo da tríade de autorregulação das aprendizagens oferece ao aluno um 

conjunto de perceções sobre a sua autoeficácia, melhorando as suas competências de 

autorregulação das aprendizagens, e consequentemente o seu sucesso académico (Zimmerman, 

2000). 
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Figura 2: Tríade de autorregulação das aprendizagens de Zimmerman (2000) 
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2.3.2. Modelo das fases cíclicas da autorregulação das aprendizagens 

(Zimmerman, 2013; 2000; Zimmerman & Campillo, 2003; Zimmerman & 

Moylan, 2009) 

 

 

“Zimmerman’s model is very comprehensive as it covers the majority of key processes that play 

a role when a student is studying in great detail and offering a theoretical framework that 

determinates what aspects are relevant if we want to improve students’ self-regulation.” 

Panadero & Alonso-Tapia, 2014 

 

 

O modelo das fases cíclicas da autorregulação das aprendizagens de Zimmerman (2000, 

2013; Zimmerman & Campillo, 2003; Zimmerman & Moylan, 2009) é um dos modelos mais 

referenciados na literatura e pelos especialistas em autorregulação das aprendizagens (Panadero 

& Alonso-Tapia, 2014; Zimmerman, 2013; Panadero et al., 2016). O trabalho de Zimmerman, 

como foi referido anteriormente, parte de uma base sociocognitiva com enfâse sobre a influência 

mútua da motivação e da autorregulação (Panadero & Alonso-Tapia, 2014; Schunk & 

Zimmerman, 2012). 

Este modelo consiste em três fases cíclicas (cf. Figura 3: Fases e processos de 

autorregulação das aprendizagens de acordo com Zimmerman & Moylan, 2009): 1.ª) Fase de 

antevisão – que se refere à fase de análise das tarefas e das crenças motivacionais pessoais; 2.ª) 

Fase de performance (realização) – onde estão incluídos os processos de auto-observação e de 

autocontrolo; e 3.ª) Fase de autorreflexão – que consiste no julgamento pessoal e autorreações 

(Zimmerman & Moylan, 2009; Panadero & Alonso-Tapia, 2014; Frison et al., 2015; Panadero et 

al., 2016; Lourenço, 2016). As diferentes fases são de natureza aberta e interativa, ou seja, os 

resultados da fase de autorreflexão têm efeitos na fase de antevisão quando o aluno voltar a 

realizar a mesma tarefa (Panadero et al., 2016) 
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A fase de antevisão é a fase em que são estabelecidos os objetivos e o planeamento 

estratégico para que ocorra a autorregulação das aprendizagens (Panadero e Alonso-Tapia, 2014), 

englobando assim, duas dimensões: a análise da tarefa e as crenças motivacionais (Zimmerman, 

2013; Frison et al., 2015).  

Na análise da tarefa, os alunos necessitam de desenvolver uma análise profunda da tarefa, 

fazendo o planeamento de estratégias eficientes que os ajudem no processo de aprendizagem, 

sendo ajustadas de acordo com as suas condições pessoais, comportamentais ou ambientais 

(Zimmerman, 2013).  

Por sua vez, a análise de tarefas consiste no planeamento estratégico e na definição de 

objetivos, que exigem iniciativas pessoais e persistência, ou seja, exigem elevados níveis de 

crenças motivacionais que correspondem às crenças sobre a autoeficácia (autojulgamento do 

aluno sobre a sua capacidade de aprender ou de realizar uma tarefa, de gestão do tempo, adoção 

de estratégias de autorregulação das aprendizagens e de autoavaliação), expetativas de resultados 

(acerca do seu desempenho) e de valor intrínseco (acerca do esforço durante a realização da tarefa 

Fase de Perfomance 

Autocontrolo 

Estratégias de tarefa, autoinstrução, 

imagens, gestão do tempo, estruturação 

do ambiente, procura de ajuda, 

autoconsequências, atenção focada. 

Auto-observação 

Acompanhamento metacognitivo e 

Fase de Antecipação (Prévia) 

Análise de tarefas 

Definição de objetivos; 

Planeamento estratégico. 

Crenças auto-motivacionais  

Autoeficácia; Expectativas;  

Valores intrínsecos/interesse; 

orientação por um objetivo. 

Fase de Autorreflexão 

Autojulgamento 

Autoavaliação; 

Atribuição causal. 

Autorreação 

Autossatisfação/Afeto; 

Adaptativa/defensiva 

 

Figura 3: Fases e processos de autorregulação das aprendizagens de acordo com Zimmerman & Moylan 

(2009). 
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apesar da ausência da recompensa) (Zimmerman, 2013; Frison et al., 2015). Como explicitam 

Panadero e Alonso-Tapia (2014) a análise de tarefas é um elemento essencial que ajuda no 

planeamento estratégico, sendo fundamental para a autorregulação das aprendizagens. Porém, é 

necessário que os alunos se sintam motivados para alcançar os objetivos estipulados. 

Contudo, quando os alunos aprendem assuntos novos e que lhes são desconhecidos, 

podem não saber quais são as melhores formas de abordar a tarefa ou quais são os objetivos 

adequados para a tarefa. Neste sentido, é determinante que Professores e/ou colegas experientes 

os instruam sobre abordagens eficazes que podem adotar nesse tipo de situações (Zumbrunn, 

Tadlock & Roberts, 2011). 

A fase do desempenho decorre aquando da realização da tarefa, e é planeada na fase de 

antevisão, de acordo, com a capacidade de auto-observação (acompanhamento e gestão 

metacognitivo; compreensão da tarefa) e de autocontrolo (técnicas especificas para orientar a 

aprendizagem, que pode ser obtida por autoinstrução, ou seja, o aluno define os procedimentos 

para realizar a tarefa; por atenção focada; estruturação do ambiente; procura de ajuda social) 

durante o processo de aprendizagem (Zimmerman, 2013; Frison et al., 2015). Nesta fase, os 

alunos adotam estratégias para avançar na tarefa de aprendizagem, acompanham a eficácia das 

estratégias, e gerem a motivação durante o progresso da aprendizagem para atingir os objetivos 

pretendidos (Zumbrunn et al., 2011). É essencial o acompanhamento e o feedback do professor, 

durante a aprendizagem de novas estratégias em que requerem tempo para as praticar, e para que 

ocorra uma aprendizagem significativa por parte dos alunos (Idem). 

Por fim, na fase de autorreflexão, os alunos avaliam o seu desempenho e a eficácia das 

estratégias que adotaram durante a realização da tarefa, através da gestão de emoções (Zumbrunn 

et al., 2011), e aplicam ajustamentos que julgam serem pertinentes (Núñez, Solano, González-

Pienda & Rosário, 2006). Esta fase corresponde aos processos que ocorrem depois da 

aprendizagem e que têm influência nas reações do aluno através da autoconsciência 

(autojulgamento, comparação da sua autogestão com os objetivos e de atribuições causais o que 

permite efetuar alterações) e da autorreação (tem influência nos processos prévios e que 

interferem em futuras ações, melhorando o processo de autorregulação das aprendizagens).  

De referir que o aluno pode reagir de duas formas distintas à autorreflexão: 1) a 

autossatisfação (perceção de satisfação ou insatisfação com o seu desempenho), e 2) inferências 

adaptativas (reflexões sobre a necessidade de alterar o seu esforço na aprendizagem; as inferências 

defensivas salvaguardam para eventos futuros como a procrastinação, aversão e evitamento da 

tarefa, insatisfação) (Zimmerman, 2013; Frison et al., 2015). 
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Através da compreensão das fases da autorregulação das aprendizagens, o aluno potencia 

o seu esforço durante o processo de aprendizagem, e tem consciência dos processos que melhor 

se adaptam a si próprio (Frison et al., 2015). Contudo, Panadero & Alonso-Tapia (2014) 

discordam deste modelo em três aspetos, nomeadamente: a falta de alguns processos que não 

estão incluídos no modelo; a delimitação do modelo em três fases, e por último, a ausência de 

alguns aspetos emocionais que estão incluídos no modelo de Kuhl (Kuhl, 2000). 

 

 

2.3.3. Modelo cognitivo motivacional de Pintrich (2004)  

  
 
 

O modelo de Pintrich (2004) foca-se nas estratégias cognitivas e metacognitivas, e nas 

crenças motivacionais que o aluno adota para controlar e organizar a sua aprendizagem. Este 

modelo permite analisar detalhadamente os vários processos que envolvem a autorregulação das 

aprendizagens, destacando as variáveis de contexto e a forma como os alunos intervêm no 

ambiente de aprendizagem nos vários domínios cognitivos, motivacionais, emocionais e 

contextuais. Como explicitam Cho & Bergin (2009), uma característica deste modelo é a ênfase 

colocada no contexto em cada fase, destacando que o aluno é mais ativo na gestão do ambiente 

de aprendizagem. O modelo assenta em três categorias principais de estratégias, nomeadamente: 

Cognitivas, que consistem no selecionamento, elaboração e organização da informação para a 

realização das tarefas académicas; Controlo da cognição, que consiste no planeamento e 

acompanhamento do aluno em relação à sua aprendizagem; e Gestão de recursos, que permite ao 

aluno controlar o ambiente da aprendizagem (Pintrich, 2000;2004; Polydoro & Azzi, 2009). 

O modelo apresenta uma classificação em quatro fases e quatro áreas de conceptualização 

da autorregulação das aprendizagens (cf. Quadro 1: Fases e áreas de autorregulação das 

aprendizagens Pintrich, 2000; 2004), em que adequa uma taxonomia de processos e componentes 

da autorregulação das aprendizagens. As fases deste modelo partilham conceptualizações teóricas 

do modelo das fases cíclicas de Zimmerman. Neste modelo as quatro fases são: 

1) Antecipação, planeamento e ativação de objetivos concretos relativos à aprendizagem 

e que estão associados à ativação dos conhecimentos prévios, metacognitivos, contextuais e da 

tarefa. São ativadas as crenças motivacionais e emocionais, o planeamento do tempo e do esforço 

para a execução da tarefa; 
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2) Monitorização, que corresponde às perceções sobre as condições cognitivas, 

motivacionais, emocionais, de gestão do tempo e do esforço, e a análise e compreensão das 

condições da tarefa e contextuais; 

3) Controlo/regulação, que corresponde à seleção e aplicação de estratégias de controlo 

cognitivo e metacognitivo, motivacionais, e de controlo emocional. Regulação do tempo, esforço, 

contexto para a consecução da tarefa. Tomada de decisões para o prosseguimento ou a desistência 

da tarefa. 

4) Avaliação (reação e reflexão), ou seja, juízos e avaliações relativos ao desempenho na 

tarefa, à própria tarefa, e ao contexto. Atribuições de causas do sucesso ou insucesso, e perceções 

emocionais sobre os resultados. Análise da adequação do investimento do esforço e a seleção de 

comportamentos a serem alterados. 

Apesar das fases serem sequenciais, estas não estão hierarquicamente organizadas, podem 

ocorrer simultaneamente e de forma integrada ao longo de processo de aprendizagem. Em cada 

uma das fases ocorrem atividades de autorregulação das aprendizagens, nas quatro áreas: 1) 

cognitiva, 2) motivacional, 3) comportamental e 4) contextual (Pintrich, 2000; 2004; Polydoro & 

Azzi, 2009). 
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Quadro 1: Fases e áreas de autorregulação das aprendizagens Pintrich (2000; 2004) 

Fases e relevantes 

escalas 

Áreas de autorregulação 

Cognição Motivação Comportamento Contexto 

Fase 1 

Antecipação, 

planeamento e 

ativação  

Estabelecimento de metas 

Ativação de conhecimento prévio 

relevante 

Ativação de conhecimento 

metacognitivo  

 

Adoção de orientação de 

objetivo 

Juízos eficazes  

Perceções da dificuldade da 

tarefa 

Ativação das crenças de 

valor da tarefa 

Ativação de interesse 

pessoal  

Planeamento do tempo e do 

esforço 

 

Planeamento para auto-

observação do comportamento 

Perceção da tarefa 

Perceções do contexto 

Fase 2 

Monitorização 

Consciência metacognitiva e 

monitorização da cognição  

 

Consciência e 

monitorização da 

motivação e da emoção 

Consciência e monitorização do 

esforço, utilização do tempo, 

necessidade de ajuda 

Auto-observação do 

comportamento 

Monitoração das 

mudanças da tarefa e 

condições contextuais 

Fase 3 

Controlo 

Seleção e adaptação de estratégias 

cognitivas e de pensamento para a 

aprendizagem  

Seleção e adaptação de 

estratégias para gerir a 

motivação e emoção 

Fortalecimento ou 

enfraquecimento do esforço 

Alterações nos requisitos 

da tarefa 

Fase 4 

Reação e Reflexão 

Juízos cognitivos 

 

Reações afetivas  Alteração de comportamento 

 

Avaliação da tarefa  

Escalas MSLQ 

relevantes  

Atribuições 

Ensaio  

Organização/elaboração  

Pensamento crítico 

Metacognição 

Atribuições 

Objetivos intrínsecos e 

extrínsecos  

Valor da tarefa 

Controlo das crenças 

Autoeficácia 

Teste de ansiedade 

Regulação do esforço 

Procura de ajuda 

Ambiente e tempo de estudo 

Avaliação do contexto 

Avaliação de pares 

Ambiente de estudo  

Tempo de estudo 
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2.3.4. Modelo de aprendizagem autorregulada de Winne & Hadwin (1998)  

 

O modelo cognitivo de Winne e Hadwin (1998) define a autorregulação como um 

processo metacognitivo que envolve o uso de estratégias de aprendizagem e de 

monitorização/acompanhamento. A monitorização e acompanhamento metacognitivos são o 

aspeto central deste modelo, o qual se refere à capacidade do aluno para autoavaliar a sua 

aprendizagem e identificar as necessidades (ou não) de alterar o caminho da ação (detetar 

problemas de atenção, e compreensão dos estados emocionais e motivacionais da aprendizagem), 

com o intuito de alcançar melhores resultados (Boruchovitch, 2014).  

Este modelo explica como pode ser melhorado o processo de aprendizagem, no contexto 

de sala de aula, de acordo com 4 fases (Greene & Azevedo, 2007; Boruchovitch, 2014): 1. 

Definição de tarefas, 2. Definição de metas e planeamento, 3. Estudo de estratégias, 4. Adaptações 

metacognitivas (cf. Figura 4: Modelo de autorregulação das aprendizagens de Winne & Hadwin 

(1998). O modelo adota a metodologia do rastreio (Trace Methodology) que consiste na procura 

de evidências observáveis de cognições durante o processo cognitivo e no completar da tarefa.  

Neste modelo, o conceito de autorregulação das aprendizagens é diferente dos de 

Zimmerman (2000) e de Pintrich (2000), que a consideram uma aptidão do indivíduo. Por 

exemplo, uma das diferenças entre o modelo de Winne e Hadwin em relação ao de Pintrich (2000) 

é que eles separaram os processos de definição de tarefas dos de estabelecimento de metas e 

planeamento (Greene & Azevedo, 2007). 

No modelo de Winne & Hadwin, a autorregulação das aprendizagens é influenciada por 

um conjunto de teorias de processamento de informação, de processos que uma pessoa adota 

durante a aprendizagem e que ocorrem em cada uma das fases. Os autores utilizam a sigla COPES, 

para descrever cada uma das quatro fases relativamente à interação de Condições, das Operações, 

dos Produtos, e das avaliações e normas de uma pessoa. Este modelo complementa outros 

modelos de autorregulação das aprendizagens pois introduz uma descrição mais complexa dos 

processos subjacentes a cada fase (Greene & Azevedo, 2007). Porém, de acordo com Cho e 

Bergin (2009) o modelo apresenta fragilidades, pois centra-se nas características do aluno e não 

tem em consideração que a autorregulação é complexa e multifacetada e que não se resume apenas 

à metacognição (Boruchovitch, 2014).  
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Figura 4: Modelo de autorregulação das aprendizagens de Winne & Hadwin (1998). Retirado de Winne, 

P. H. (2001).  
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2.3.5. Modelo dos três níveis de autorregulação das aprendizagens de 

Boekaerts (1999) 

 
O modelo de Boekaerts (1996, 1999) destaca as componentes cognitivas e motivacionais 

da aprendizagem e a sua interdependência. Segundo esta autora, as componentes motivacionais e 

metacognitivas têm um papel determinante nas estratégias adotadas pelos alunos. Por outro lado, 

o conhecimento das estratégias cognitivas depende do conhecimento do aluno sobre determinado 

conteúdo, bem como da consciencialização de onde vai aplicá-lo.  

A autorregulação das aprendizagens é entendida como um processo interativo e complexo 

de regulação motivacional e cognitiva. Através de dois tipos de regulação distribuem-se seis 

componentes (o tipo de conhecimento prévio que aluno tem para regular a aprendizagem), que 

constituem o modelo em três níveis: objetivos; estratégias e o conhecimento específico (cf. Figura 

5: Modelo dos três-níveis de autorregulação das aprendizagens Boekaerts, 1999). Este modelo 

envolve três sistemas de autorregulação das aprendizagens: a regulação de si (seleção de objetivos 

e recursos), a regulação dos processos de aprendizagem (aplicação dos conhecimentos e 

competências) e a regulação da informação dos modos de processamento de informação (os três 

níveis do modelo). Nele, os fatores essenciais no processo de autorregulação das aprendizagens 

são a crença da escolha do aluno na gestão da sua aprendizagem, a capacidade na definição de 

objetivos e a procura de ajuda social. 
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Figura 5: Modelo dos três-níveis de autorregulação das aprendizagens Boekaerts, 1999 

 

 

2.3.6. Modelo de Planificação, Execução e Avaliação de tarefas (PLEA) 

dos processos de autorregulação das aprendizagens (Rosário, 2004) 

 

 

No contexto Português, o Professor Doutor Pedro Rosário e os seus colaboradores do 

Grupo Universitário de Investigação em Autorregulação (GUIA) têm-se dedicado à investigação 

de várias variáveis que influenciam a autorregulação das aprendizagens, nos diferentes níveis de 

ensino (Primário, Básico, Secundário e Universitário). 

No Modelo de Rosário (2004) a autorregulação das aprendizagens foca-se na 

aprendizagem onde os alunos estão comprometidos ao nível metacognitivo, comportamental e 

motivacional com as suas tarefas de aprendizagens. De acordo com este modelo, os alunos têm 

competências para autorregular as diversas dimensões da aprendizagem, de automotivarem-se 

para aprender, para adotarem estratégias de aprendizagem, gestão dos resultados de aprendizagem 

 

 

Regulação de Si 

Regulação dos processos de 

aprendizagem 

Regulação dos modos de processamento 

Escolha das estratégias cognitivas 

Escolha dos objetivos e recursos 

Utilização do conhecimento metacognitivo 

Para a gestão da aprendizagem 

Autorregulação da aprendizagem 
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que visam alcançar, e para gerirem os recursos e a estruturação do ambiente, em que os pilares do 

processo de autorregulação das aprendizagens é a escolha e o controlo (Lourenço, 2016). 

O Modelo PLEA de Rosário (2004) representa um modelo cíclico interfases (Polydoro & 

Azzi, 2009) e baseia-se no modelo de autorregulação das aprendizagens de Zimmerman (2000). 

É um modelo que permite uma análise da dinâmica processual, no qual defende uma tríade 

interdependente e define as tarefas que correspondem a cada fase do processo. Em cada fase há a 

sobreposição do movimento cíclico das três fases (Polydoro & Azzi, 2009), ou seja, cada ciclo 

atualiza-se em cada fase do processo de autorregulação das aprendizagens (cf. Figura 6: Modelo 

PLEA de Rosário 2004).  

 

 

 

 

Figura 6: Modelo PLEA de Rosário (2004) 

 

O modelo sugere três fases: 

- 1) Planificação: análise da tarefa que o aluno tem de realizar, conhecimento dos recursos 

pessoais e ambientais para a realização da atividade, definição de objetivos e planeamento para 

alcançar os objetivos pretendidos. 

- 2) Execução: implementação de estratégias para se atingir as metas, através de um 

acompanhamento eficaz das estratégias. 
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- 3) Avaliação das tarefas realizadas: Avaliar uma possível discrepância entre o resultado 

de aprendizagem obtido com o objetivo inicial delineado. Redefinição de estratégias para alcançar 

as metas pretendidas. 

 

A dupla lógica cíclica deste modelo permite que cada uma das fases do processo e as 

tarefas sejam analisadas, de acordo com a sua qualidade interativa, e que sejam planeadas, 

realizadas e avaliadas (Rosário, 2004; Rosário et al., 2006). Também, como é um modelo cíclico, 

a fase da avaliação interfere na fase de planeamento seguinte. 

Este modelo possibilitou a aplicação de programas de promoção da autorregulação das 

aprendizagens, nos vários níveis de ensino. No Ensino Superior, o programa de intervenção 

designa-se por “Cartas do Gervásio ao seu Umbigo: comprometer-se com o estudar na 

universidade” (Rosário et al., 2006). O Projeto Cartas do Gervásio ao seu Umbigo tem como 

objetivo a promoção dos processos de autorregulação das aprendizagens através de narrativas. O 

Gervásio é um aluno universitário, no qual fala com o seu Umbigo recorrendo a 13 cartas, onde 

descreve as suas experiências positivas e negativas, centrando-se nas estratégias de aprendizagem 

e de autorregulação das aprendizagens. Este programa foi aplicado em vários países (Portugal, 

Espanha, Brasil e Moçambique e Chile) onde apresentaram resultados positivos (Rosário, Núñez, 

Trigo, Guimarães, Fernández, Cerezo, Fuentes, Orellana, Santibáñez, Fulano, Ferreira & 

Figueiredo, 2015) 

 

 

2.4. Estratégias de autorregulação da aprendizagem 

 

“So the learner can improve his/her strategy use, but only if he/she is aware of the relationship 

between the knowledge learnt and its application. Furthermore, as the learning of strategies 

requires the will to put effort in understanding them, motivated learners are more likely to use 

these tools. To complete the circle, more knowledge increases motivation.” 

Boer et al., 2013 

 

As estratégias de aprendizagem podem ser entendidas com uma forma de conhecimento 

processual, ou seja, o que fazer com o conhecimento, com o intuito de facilitar a aprendizagem e 

melhorar o desempenho académico (Boer et al., 2013). Caracterizam-se por ter um propósito, por 

ser conscientemente aplicadas com vista a atingir um resultado, por serem um conjunto de 
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técnicas de estudo que requerem um esforço consciente, e por requererem motivação e 

competência do aluno para as aplicar, dominar e compreender (Boer et al., 2013) 

Boer e seus colegas (2013) basearam-se na combinação de taxonomias e classificações, 

para apresentar e definir quatro categorias de estratégias de aprendizagem: cognitivas, 

metacognitivas, gestão e motivacionais. 

As estratégias cognitivas caracterizam-se por serem de um nível conceptual mais baixo 

que as metacognitivas. A sua aplicação é de domínio e de tarefas específicas. Podem ser de três 

tipos diferentes: 1) estratégias de elaboração: estabelecem a conexão entre o conhecimento 

adquirido com o conhecimento prévio; 2) estratégias de antecipação/preparação: ajudam no 

armazenamento de informações na memória, e na repetição das mesmas; e 3) estratégias de 

organização: visualização do material para facilitar a aprendizagem. 

As estratégias metacognitivas são adotadas nas várias fases do processo de aprendizagem, 

no modelo de Zimmerman que já foram descritas anteriormente. 

As estratégias de gestão são utilizadas para criar o ambiente de aprendizagem e 

estabelecer as condições ideais de aprendizagem, podem ser voltadas para o próprio aluno (gestão 

de esforço; gestão de dificuldades), ou voltadas para os outros (procura de ajuda social; 

aprendizagem colaborativa), ou para o ambiente físico. 

Por fim, as estratégias motivacionais têm o objetivo de reforçar determinados impulsos, 

tais como: a redefinição de objetivos de aprendizagem; a orientação do esforço; valorização da 

tarefa; reforço positivo para que o aluno possua a crença na sua capacidade de concretizar com 

sucesso a atividade; e o envolvimento com a tarefa. 

A adoção de estratégias de autorregulação da aprendizagem ajuda os alunos a obter e reter 

o conhecimento sobre a adoção de uma abordagem metodológica e estruturada da sua 

aprendizagem, que afeta os resultados de aprendizagem (Broadbent & Poon, 2015). De acordo 

com Wang, Shannon & Ross (2013), a aplicação das estratégias de autorregulação da 

aprendizagem, geralmente é preditora de um bom desempenho académico. Há um forte consenso 

na área de investigação em autorregulação das aprendizagens em afirmar que os alunos bem-

sucedidos adotam um reportório de estratégias de aprendizagem cognitivas, comportamentais e 

motivacionais com o intuito de melhorar e orientar os processos de aprendizagem, e para a 

concretização das tarefas académicas (Panadero & Järvelä, 2015; Schunk & Zimmerman, 2012) 

As estratégias de autorregulação das aprendizagens são competências específicas que 

fazem parte do processo de autorregulação das aprendizagens, e podem ser ensinadas para os 

alunos aplicarem nos contextos reais (Zimmerman, 2013), nomeadamente: estratégias para o 

estabelecimento de objetivos, de planeamento, de organização e de transformação, para a pesquisa 
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de informação, para a repetição e memorização, para a estruturação do ambiente, para a procura 

de ajuda social, para a reflexão sobre as auto consequências, para o 

monitoramento/acompanhamento, para a revisão, e para a autoavaliação (Zimmerman, 2013;  

Sitzmann & Ely, 2011).  

Zimmerman (2013) enumerou um conjunto de quinze estratégias de aprendizagem 

essenciais (cf. Quadro 2: Estratégias de autorregulação das aprendizagens de acordo com 

Zimmerman, 2013) para o processo de autorregulação das aprendizagens, que são de natureza 

oculta, comportamental, e ambiental.  

 

Quadro 2: Estratégias de autorregulação das aprendizagens de acordo com Zimmerman (2013) 

Categorias de estratégias Definição 

1) Autoavaliação   Declarações indicando as avaliações dos 

alunos sobre a qualidade ou desenvolvimento 

de suas atividades. 

2) Organização e transformação Declarações indicando a iniciativa do aluno, 

expressa ou não, para reorganizar os materiais 

didáticos com o intuito de melhorar a 

aprendizagem. 

3) Estabelecimento de objetivos e 

planeamento 

 

 

Declarações indicando o estabelecimento de 

objetivos ou subobjetivos e o planeamento 

para sequenciar, calendarizar e completar 

atividades relacionadas com esses objetivos. 

4) Procura de informação 

 

Declarações relativas aos esforços do aluno 

para adquirir mais informação a partir de 

fontes não sociais quando enfrenta uma tarefa 

escolar. 

5) Tomada de apontamentos 

 

Declarações indicando os esforços do aluno 

para registar acontecimentos ou resultados. 
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Categorias de estratégias (cont.) Definição 

6) Estruturação do ambiente 

 

Declarações relativas às estratégias de 

seleção, de alteração do ambiente físico, ou 

psicológico para estimular a concentração e o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

7) Autoconsequências Declarações relativas à preparação do aluno 

para recompensarem ou castigarem os seus 

sucessos ou fracassos. 

8) Repetição e memorização Declarações dos esforços do aluno para 

memorizar material de aprendizagem através 

de práticas. 

9-11) Procura de ajuda social 

 

Declarações relativas aos esforços do aluno 

para solicitar a ajuda de pares (9), professores 

(10) e adultos (11). 

12-14) Estratégias de revisão de trabalho Declarações indicando os esforços dos alunos 

em relerem e procederem a revisões no 

trabalho, para reler testes (12), anotações (13) 

ou livros de textos (14).  

15) Outras Declarações indicando comportamento de 

aprendizagem que é iniciado por outras 

pessoas, como professores. 

 

As estratégias de estabelecimento de objetivos, planeamento, organização e de 

transformação da informação, bem como as de repetição e memorização possibilitam aos alunos 

o melhoramento das suas capacidades de gestão e de regulação pessoal (Lourenço, 2008). A 

autorregulação é uma variável que influencia a procrastinação e o desempenho académico 

(Michinov, Brunot, Bohec, Juhel, & Delaval, 2011), fenómeno recorrente da gestão do tempo que 

contribui para atrasar a conclusão ou o início das atividades académicas (ibid.). 

É recomendado aos educadores (professores e tutores) o uso do apoio pedagógico para 

ajudar os alunos a definirem objetivos adequados e a adotarem estratégias de aprendizagem 

(Wäschle, Allgaier, Lachner, Fink & Nückles, 2014; Panadero & Jonsson, 2013). Além disso, os 

educadores precisam de desenvolver a atenção dos alunos, através da criação de momentos para 

ajudá-los a analisarem a tarefa, no desenho dos planos de aprendizagem, no sentido de melhorar 

a competência dos alunos para a tomada de decisões sobre como usarem os recursos de 
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aprendizagem durante o processo de aprendizagem, e por fim, melhorarem a capacidade de 

coordenação as competências de aprendizagem, motivação e emoções para alcançar as metas (Bos 

& Brand-Gruwel 2016).  

As estratégias de procura de informação, de revisão, de procura de ajuda social, de 

estruturação ambiental, potencializam o ambiente de aprendizagem dos alunos (Lourenço, 2008). 

No Ensino Superior, a carga de trabalho tem sido identificada como um fator importante no 

processo de ensino e no ambiente de aprendizagem, devido ao seu impacto na qualidade da 

aprendizagem (Kyndt, Berghmans, Dochy & Bulckens, 2014). De acordo com Hagenauer & 

Volet, 2014 a relação professor-aluno no Ensino Superior é considerada uma condição para a 

aprendizagem bem-sucedida, que pode explicar e prevenir o fenómeno de abandono do aluno nas 

atividades de aprendizagem ou do próprio percurso académico.  

A procura de ajuda é considerada como uma importante forma de autorregulação do 

comportamento (Järvelä, 2011), o qual contribui para a eficácia na superação de obstáculos no 

processo de aprendizagem, e na realização de tarefas com o intuito de melhorar o conhecimento 

(Karabenick & Newman, 2013). É uma competência cognitiva que envolve um conjunto de ações, 

como por exemplo, a consciência da necessidade de procurar ajuda, identificação de dificuldades, 

identificação dos potenciais ajudantes e no estabelecimento da ajuda necessária (Hao, Barnes, 

Wright & Branch, 2016). No entanto, para a procura de ajuda ser uma estratégia de aprendizagem, 

os alunos precisam de ter a intenção de aprender com a resposta, e não simplesmente tentar evitar 

a atividade por completo através de uma resposta superficial (Newman, 2008).  

As diferentes componentes de motivação estão relacionados com estratégias de 

autorregulação das aprendizagens e têm um papel importante na realização académica (Mega, 

Ronconi, & De Beni, 2014). Os alunos adotam as estratégias de motivação para melhorar ou 

manter o seu interesse durante a tarefa (Panadero & Alonso-tapia, 2014). 

Já as estratégias de autoavaliação e de autoconsequências permitem aos alunos avaliarem 

as suas estratégias e resultados (Panadero, Brown & Strijbos, 2015; Panadero & Alonso-Tapia, 

2014; Zimmerman & Moylan, 2009), e aumentarem as suas atitudes funcionais (Lourenço, 2008). 

Uma estratégia de aprendizagem, por si só, não consegue resolver todos os desafios que 

os alunos enfrentam. Porém, a promoção de estratégias de autorregulação das aprendizagens tem 

evidenciado uma relação entre a responsabilidade e empenho no cumprimento das tarefas pelos 

alunos com melhores resultados académicos (Rosário et al., 2014; Núñez, Rosário, Vallejo & 

González- Pienda, 2013). 

Desta forma, os educadores assumem um papel importante de apoio e de supervisão na 

promoção dos processos de autorregulação das aprendizagens, em que os alunos reconhecem os 
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seus benefícios na sua aprendizagem (Rosário, Núñez, Vallejo, Paiva, Valle, Fuentes, & Pinto, 

2014; Cleary & Chen, 2009; Rosário, Núñez, Ferrando, Paiva, Lourenço, Cerezo & Valle, 2013), 

2012; Zimmerman, 2008) onde se deve criar oportunidades para os alunos desenvolverem 

competências de autorregulação das aprendizagens (Rosário et al., 2014). 
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3.1. Conceptualização e perspetivas sobre a corregulação das 

aprendizagens  

 

 

“[CRL] is a transitional process in a learner’s acquisition of self-regulated learning, within 

which learners and others share a common problem-solving plane, and SRL is gradually 

appropriated by the individual learner through interactions.”   

Hadwi & Oshige (2011) 

 

 

A corregulação da aprendizagem baseia-se na perspetiva vygotskyiana (1978) sobre a 

aprendizagem e o desenvolvimento, em que explica que os processos psicológicos superiores de 

um indivíduo têm origem nas interações sociais (Panadero et al., 2016; Zheng & Huang, 2016). 

Segundo esta perspetiva, os alunos desenvolvem as suas competências num contexto onde 

observam e imitam os “outros”, o que se designa por corregulação, que está relacionada com o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygostsky, na perspetiva de interação 

com os pares (Panadero et al., 2016). Na literatura relacionam o desenvolvimento de 

competências de autorregulação das aprendizagens com a enfâse sobre a presença do “outro”, de 

outrem (McCaslin, 2009; Panadero et al., 2016; Zheng & Huang, 2016). 

Os investigadores Järvelä & Hadwin (2013) propuseram um enquadramento teórico, em 

que explicitam que há três diferentes tipos e três diferentes níveis de regulação, que podem ocorrer 

durante o trabalho em equipa numa tarefa colaborativa, como num grupo (Panadero et al., 2015). 

O primeiro tipo de regulação diz respeito ao nível individual: a autorregulação das 

aprendizagens. Segundo os investigadores (Järvelä & Hadwin, 2013), durante uma atividade em 

equipa, os indivíduos necessitam de ativar as suas próprias estratégias e os seus objetivos pessoais, 

que podem estar de acordo ou não com os da equipa.  

E o segundo tipo refere-se à regulação socialmente partilhada da aprendizagem (SSRL, 

Socially Shared Regulation of Learning), que ocorre ao nível do grupo, ou seja, quando os 

membros da equipa negoceiam em conjunto e especificam as ações da equipa. A SSRL consiste 

em processos de regulação interdependentes entre os alunos durante a realização de uma tarefa 

colaborativa (Hadwin et al. 2011). Os alunos trabalham em equipa, coerentemente, para alcançar 

objetivos comuns. A participação é igualitária entre todos os membros da equipa, relativamente 
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à regulação de ações estabelecidas (Panadero et al., 2016). Segundo Panadero & Järvelä (2015) a 

regulação partilhada melhora o desempenho do grupo e a utilização de estratégias avançadas.  

Desta forma, a SSRL é referida quando um grupo constrói e partilha as ações e perceções 

sobre um conjunto de tarefas e objetivos a serem alcançados, com base no conhecimento regulado 

de partilha de crenças e processos, que compõem um resultado de desenvolvimento de co-

aprendizagem (Panadero & Järvelä, 2015; Hadwin et al. 2011). 

O terceiro tipo diz respeito à corregulação das aprendizagens que ocorrem ao nível grupal, ou 

seja, quando um membro da equipa promove/influência a regulação de outro elemento da equipa. 

A corregulação da aprendizagem entende-se por regulação social da aprendizagem, em que os 

alunos regulam temporariamente a sua cognição, comportamento, motivação e as suas emoções, 

em situações de coordenação temporária de regulação entre o aluno e outro (professores ou pares) 

(Panadero et al., 2016; Räisänen et al., 2016; Hadwin et al., 2011; Järvelä & Järvenoja, 2011; 

Järvenoja & Järvelä, 2009). Esta interação do aluno com os outros permite-lhe interiorizar 

processos reguladores (ibid.). Na corregulação das aprendizagens, o aluno interage com 

indivíduos que apresentam papéis superiores ou que são especialistas (professor, ou colegas com 

mais experiência) (Panadero et al., 2016), que partilham a responsabilidade e a regulação de 

atividades de aprendizagem num momento específico (Hadwi & Oshige, 2011; Didonato, 2013; 

Järvenoja, Järvelä & Malmberg, 2015; Volet, Summers, & Thurman, 2009).  

A corregulação das aprendizagens ocorre em situações de aprendizagem colaborativa 

mediadas pela autorregulação das aprendizagens e pela orientação, coordenação e 

acompanhamento das interações sociais, com o intuito de melhorar a partilha de informação e de 

comunicação entre os membros do grupo (Zheng & Huang, 2016). Além disso, a corregulação 

das aprendizagens envolve interações facilitadas pela definição de objetivos, planeamento, 

monitoramento e avaliação (Idem).  

Com a regulação da equipa, as atividades sociais e de corregulação das aprendizagens são 

importantes para uma colaboração bem-sucedida, pois os membros dão contributos para a 

construção de modelos mentais dinâmicos partilhados, e partilham a consciência para tomar um 

processo de decisão de sucesso (Saab, 2012). Além disso, a cognição e sentimentos podem ser 

estimulados pelos colegas ou professores, para melhorarem e a aumentarem a compreensão das 

tarefas (Zheng & Huang, 2016). A corregulação das aprendizagens ajuda a compreender os 

processos de regulação dos alunos (Harley, Taub, Bouchet, & Azevedo, 2012), quando os alunos 

fazem uma corregulação das aprendizagens têm o potencial para melhorarem as suas 

competências de autorregulação das aprendizagens (Didonato, 2013). 

As regulações são de diferentes níveis, incluindo ao nível de si próprio e do grupo, para 

partilhar objetivos comuns e para a compreensão conjunta da equipa como um todo (Chan, 2012). 
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A corregulação das aprendizagens pode variar qualitativamente, entre o nível baixo ou o nível 

alto (Räisänen et al., 2016). Em relação ao nível baixo de corregulação das aprendizagens ocorre 

em situações de apenas uma troca simples ou partilha de factos (Volet et al., 2009), em que 

recorre-se a níveis para apoiar o outro no desenvolvimento de competências de autorregulação 

das aprendizagens (Hadwin et al., 2011). Já o alto nível de corregulação das aprendizagens diz 

respeito à regulação compartilhada de processos regulatórios com a ambição de atingirem 

resultados compartilhados (Hadwin et al, 2011; Volet et al., 2009). 

A corregulação das aprendizagens ajuda a compreender o tipo de estratégias/processos de 

regulação que os alunos adotam (Harley, Taub, Bouchet, & Azevedo, 2012; Zheng & Hang, 

2016), que por sua vez, está relacionada com o melhoramento de competências relacionadas com 

a autorregulação das aprendizagens (DiDonato, 2013; Zheng & Hang, 2016). Nos alunos 

universitários, a corregulação das aprendizagens tem demonstrado poder ajudar os alunos a 

sentirem-se capazes de lidar com as dificuldades de aprendizagem e superá-las (Järvenoja & 

Järvelä, 2009). 

Quando as atividades de aprendizagem colaborativas são desenhadas e implementadas 

adequadamente, contribuem para os resultados da aprendizagem e para a preparação dos alunos 

em trabalharem em equipa (De Hei et al., 2015). 

No Ensino Superior, o relacionamento aluno-professor é complexo e depende de 

múltiplos fatores que consequentemente afetam a qualidade da aprendizagem e de ensino 

(Hagenauer & Volet, 2014). E, neste caso, também a procura de ajuda social. 

Igualmente, os professores apresentam um papel significativo nas avaliações que fazem 

com um modelo que seguem ou que orientam/avaliam os alunos na aprendizagem da sua 

autorregulação das aprendizagens (Andrade & Brookhart, 2014; Panadero et al., 2016). Desta 

forma, os professores podem proporcionar oportunidades aos alunos para atuar como 

correguladores dos seus colegas através da avaliação entre pares, no qual tem impacto nas 

competências de autorregulação das aprendizagens (Nicol & McFarlane-Dick 2006). 

Na programação de computadores, a corregulação das aprendizagens ajuda os alunos a 

melhorarem as suas competências de programação (Tsai, 2015), pois oferece aos alunos um 

conjunto de recursos e competências com outrém (procura de ajuda social, avaliação das ideias 

dos outros, acompanhamento das tarefas) (Chiu, 2008; Hwang et al., 2012). 

Na realidade laboral, as equipas de desenvolvimento ágil de software, para que consigam 

obter sucesso na sua auto-organização necessitam de desenvolver/melhorar as suas competências 

de negociação, de controlo e de regulação dos processos em equipa, através da co-reflexão acerca 

dos comportamentos e desempenho dos membros da equipa (Vivian et al., 2013).  
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Na programação de computadores, algo muito comum é a abordagem de tentativa-erro, 

que se caracteriza por um processo iterativo que envolve a procura de soluções em código-fonte, 

sendo depois feita a sua implementação, fazendo com que o grupo o debata através de novas 

questões para a resolução do problema (Damşa & Nerland, 2016). 

Segundo Hwang e seus colegas (2012), durante as atividades cooperativas de 

aprendizagem de programação, os comportamentos dos alunos podem ser identificados de várias 

formas, e podem ser alterados durante as atividades. 

 

 

3.2. Estratégias de corregulação da aprendizagem 

 

“Socially shared regulation of learning is interdependent or collectively shared regulatory 

processes, beliefs, and knowledge (e.g., strategies, monitoring, evaluation, goal setting, 

motivation, metacognitive decision making) orchestrated in the service of a co-constructed or 

shared learning outcome.” 

Järvelä, 2011 

 

A corregulação das aprendizagens caracteriza-se por competências essenciais de 

aprendizagem, nomeadamente: as de planeamento, coordenação e de acompanhamento na 

partilha de informação e comunicação entre os membros da equipa (Zheng & Hang, 2016). Como 

explicitam Panadero et al. (2015), quando se trabalha em grupo, os alunos ativam as suas próprias 

estratégias e objetivos pessoais, que podem ou não estar enquadrados com as estratégias e 

objetivos dos outros membros da equipa. Também, para que a competência do trabalho em equipa 

seja melhorada, é necessário que o aluno esteja motivado para aprender (Pérez-Martínez, Martín 

& Alonso, 2014). 

Quando os alunos estabelecem uma co-regulação das aprendizagens bem-sucedida, 

melhoram a sua consciência e a regulação, tanto ao nível individual como em equipa, para que 

possam obter informação necessária para que a colaboração e o desempenho em equipa seja 

alcançada (Panadero, Kirschner, Järvelä, Malmberg & Järvenoja, 2015; Järvelä, Kirschner, 

Panadero, Malmberg, Phielix, Jaspers, Koivuniemi & Järvenoja, 2015). 

De acordo com Panadero e colegas (2015), os grupos de aprendizagem são equipas de 

alunos que trabalham em conjunto, para realizar uma tarefa ou resolver um problema com um 

objetivo de aprendizagem. Contudo, o sucesso nestes grupos pode não se concretizar, pois pode 

não haver uma consciência de grupo real, ou seja, os membros das equipas podem não ter a 
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informação essencial dos outros colegas do grupo (Panadero et al., 2015; Fransen, Weinberger, e 

Kirschner, 2013; Van den Bossche, Gijselaers, Segers, e Kirschner, 2006). 

Neste sentido, é fundamental que o grupo regule a sua aprendizagem a nível grupal/social, 

através da ativação e adoção de estratégias de planeamento, monitorização/acompanhamento e de 

avaliação das tarefas de todos os membros da equipa, do processo do trabalho da equipa, da 

própria equipa, bem como a aquisição e partilha de informação sobre os membros da equipa 

(Panadero et al., 2015). 

Na literatura, recomenda-se e destaca-se a importância de um líder na dinâmica de uma 

equipa (Vivian, Falkner & Falkner, 2013). Assim como, nas estratégias de co-regulação da 

aprendizagem, ou seja, um membro do grupo (aluno-líder) tem influência na regulação de outro 

(s) membro (s) da equipa, no planeamento e na coordenação das tarefas, que a equipa tem de 

realizar (Järvelä & Hadwin, 2013; Panadero et al., 2015). 
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4.1. Avaliação Formativa & Avaliação Sumativa 

 

“When the cook tastes the soup, that’s formative; when the guests taste the soup, that’s 

summative.”  

Robert Stake 

 

O papel da avaliação é reconhecido como um elemento essencial para a motivação do 

aluno, e como um indicador que define a qualidade institucional/curricular, porém caracteriza-se 

por ser uma tarefa complexa para professores e tutores (Taras & Davies, 2013). A sua 

complexidade constitui um desafio para investigadores, educadores e para todas as pessoas 

envolvidas na educação, no que diz respeito, sobre a sua compreensão e sobre o conjunto de 

problemas teóricos e práticos que lhe está subjacente (ibid.). 

No contexto do Ensino Superior, em resultado do Processo de Bolonha, a temática da 

avaliação das aprendizagens e do desenvolvimento de diferentes métodos de avaliação tem sido 

alvos de debates, devido à sua importância no processo de aprendizagem e na forma como os 

alunos compreendem a avaliação, que consequentemente afeta o seu modo de aprendizagem 

(Pereira & Flores, 2013; Pereira, Flores & Niklasson, 2015; Struyven, Dochy & Janssens, 2005). 

Como explicitam Barreira e colegas (2014), a mudança de paradigma educacional no Ensino 

Superior, exige a adoção de metodologias de ensino e de avaliação mais ativas, colaborativas e 

participativas que tenham em consideração os interesses e as necessidades dos alunos.  

Desta forma, tem havido um crescente interesse pela avaliação orientada pelo aluno 

(Pereira et al., 2015; Barreira, Monteiro, Bidarra & Vaz-Rebelo, 2014), ou seja, pelas perceções 

dos alunos sobre a aprendizagem e sobre a avaliação, e pelas perceções sobre o ambiente de 

aprendizagem relativos aos métodos de avaliação (Pereira, Niklasson & Flores, 2016). Como 

explicam Segers e Dochy (2001), deve-se ter em atenção estas perceções, pois evidenciam ser um 

método válido “para mostrar aos professores formas de melhorar o ambiente de aprendizagem-

avaliação” (Pereira et al., 2012). A avaliação formativa ou a avaliação para as aprendizagens, 

desempenha um papel central na avaliação das aprendizagens (Barreira et al., 2014). 

De acordo com Harlen & Garden (2010) a avaliação formativa e a avaliação sumativa 

diferem-se entre si de acordo com os seus objetivos. Como explicita Santos (2016), estas 

modalidades de avaliação distinguem-se e caracterizam-se pelas respostas ao “Para 

quê?”.Segundo Santos (2016), a avaliação sumativa tem como função “avaliar para sintetizar”, 

através de um processo desencadeado pelo professor (feedback), no qual o aluno age e atribui 

sentido. São considerados critérios de sucesso, estabelecidos por um conjunto de normas, 

desaparecendo o individuo enquanto pessoa (Vial, 2012). A avaliação sumativa é sobretudo de 
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natureza retrospetiva visando a sumarização se o aluno aprendeu ou não, se desenvolveu ou não 

conhecimentos e competências, no momento final do ciclo de aprendizagem (Sadler, 1989). 

Shute & Kim (2014) referem que a avaliação sumativa é entendida como abordagem 

tradicional que avalia os resultados educacionais, no qual envolve informações de avaliação de 

altos interesses, com objetivos e propósitos para a certificação e promoção, que decorre num 

evento marcante, como por exemplo: o fim do ano académico ou entrada na faculdade. De acordo 

com estes investigadores, esta abordagem tem como, as seguintes vantagens: a) a comparação do 

desempenho do aluno em relação a diversas populações definidas por objetivos e normas 

educacionais, b) fornecimento de dados confiáveis que permite uma validação a vários níveis das 

partes interessadas (professores, administrações); e c) fornecimento de informações que podem 

influenciar a tomada de decisões políticas educacionais. 

De acordo com Shute e Kim (2014), a avaliação formativa é uma abordagem mais 

progressiva na educação, pois envolve a utilização de avaliações como suporte para ensinar e 

aprender. Incorpora-se no curriculum e utiliza os resultados dos alunos para ajustar a instrução 

para a promoção de uma aprendizagem adequada. Tem demonstrado resultados positivos para 

apoiar a aprendizagem nas mais variadas áreas de conteúdos, e nos vários tipos de público-alvo 

(Idem). Segundo Santos (2016), a avaliação formativa, tem como função “avaliar para ajudar a 

aprender”, com objetivo formativo através de evidências fundamentais de ação, para ajudar o 

aluno a ser pró-ativo no seu processo de aprendizagem (Black & Wiliam, 2009; Reinholz, 2016). 

A avaliação formativa tem em consideração o individuo e as suas características, através da 

combinação de critérios de realização e dos critérios referenciados ao aluno. A avaliação 

formativa ocorre de forma interativa, ao longo do desenvolvimento das tarefas da atividade de 

aprendizagem, e da reflexão sobre as mesmas. Também, fornece aos professores informações para 

reverem a sua instrução, e uma visão de como melhorarem o processo de ensino-aprendizagem 

(Shute & Kim, 2014; Reinholz, 2016). 

Para a adoção de avaliação formativa, é importante fornecer aos professores ferramentas 

que os ajudem a implementar os vários tipos de avaliação, na junção de provas, na análise de 

dados e no ajustamento da instrução (Shute & Kim, 2014). E, também fornecer aos alunos 

ferramentas de apoio que os ajudem a melhorar a sua motivação e capacidade para a resolução de 

problemas (Idem). A avaliação formativa pode assumir duas vertentes de informação sobre o 

progresso de aprendizagem do aluno: 1) centrada no professor (versão tradicional) que consiste 

na implementação de tarefas e testes para os alunos, com o intuito de obter resultados para 

fornecer feedback ou para alterar o modo de como foram desenvolvidas as atividades; e 2) 

centrado no aluno que envolve aulas interativas com discussões, que ocorrem de forma 

espontânea (Shute & Kim, 2014). 



Parte I – Fundamentação teórica 

Capítulo 4 – Avaliação formativa 

 

 
54 

 

Para sintetizar, observamos no Quadro 3 as variáveis de avaliação em relação às 

abordagens de avaliação sumativa e formativa (Shute & Kim, 2014), nomeadamente o papel da 

avaliação formativa, a frequência, o tipo de formato e o feedback, com as respetivas 

características, que diferenciam a avaliação sumativa da avaliação formativa. 

 

Quadro 3: Variáveis de avaliação em relação às abordagens de avaliação sumativa e formativa (Shute & 

Kim, 2014). 

Variáveis Avaliação Sumativa Avaliação Formativa 

Papel da avaliação Avaliação da aprendizagem, que 

quantifica com um valor fixo os 

aspetos mensuráveis dos 

conhecimentos dos alunos, das 

competências e capacidades. 

Utilizada para a prestação de final 

de “contas”, muitas vezes através 

de testes padronizados e 

normativos. Produz uma 

estatística/perfil do aluno. 

Avaliação para a 

aprendizagem, caracterizar 

aspetos importantes do aluno. 

O foco principal é sobre 

aspetos do desempenho do 

aluno, através de critérios de 

referência. Utiliza-se para 

ajudar os alunos a aprender, e 

para os professores ensinarem 

melhor. 

Frequência da 

avaliação 

Pouco frequente, avaliações 

sumativas usando testes 

padronizados. O foco está no 

produto ou resultado (realização) 

da avaliação. São realizados 

tipicamente no fim de um grande 

evento (p. e., fim de um semestre 

letivo). 

Intermitente. O foco é a 

orientação do processo (mas 

não exclui necessariamente os 

resultados). As avaliações 

deste tipo são aplicados tão 

frequentemente como 

desejado e viável: mensal, 

semanal, ou mesmo 

diariamente. A sua aplicação 

é normalmente informal. 
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Variáveis (Cont.) Avaliação Sumativa Avaliação Formativa 

Formato da avaliação Avaliações objetivas, muitas 

vezes usa respostas selecionadas. 

O foco é se o teste é mais válido e 

confiável, do que o grau em que 

apoia a aprendizagem. 

Respostas construídas, e 

como um contexto autêntico, 

recolhida através de diversas 

fontes (p.e., questionários, 

portefólios, autoavaliações, e 

apresentações). 

Feedback Resposta correta ou incorreta aos 

itens do teste e questionários, ou 

apenas pontuação geral. O apoio 

da aprendizagem não é o seu 

objetivo.  

Diagnósticos globais e 

específicos, com sugestões de 

formas para melhorar ensino 

e a aprendizagem. O feedback 

é útil, em vez do juízo. 

 

 

4.2. Avaliação formativa: impacto no processo de 

aprendizagem 

 

Segundo a literatura, no Ensino Superior, a avaliação e o feedback permitem capacitar os 

alunos ao nível da sua autorregulação, através de um acompanhamento ativo nos vários processos 

de aprendizagem (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006) para utilizarem recursos específicos, 

aumentando a sua compreensão, conhecimentos e competências (Shute, 2008; Cummins, Burd & 

Hatch, 2009), e para manterem o seu interesse e motivação, mesmo quando confrontados com 

obstáculos. A sensação de autoeficácia nos alunos (Zimmerman, Kitsantas & Campillo, 2005) 

desempenha um papel importante na sua aprendizagem, e nos seus comportamentos de 

aprendizagem (Wang & Wu 2008).  

O objetivo da avaliação formativa é a atualização das estratégias de autorregulação de 

aprendizagem dos alunos, através da partilha de feedback verbal e de avaliação. O nível de 

transparência na avaliação motiva os alunos, pois proporciona-lhes a informação necessária para 

compreenderem-se a si próprios como aprendizes (Clark, 2012). Avaliação formativa fornece ao 

professor informações que lhe permite fazer reajustamentos dos métodos de ensino, e na forma 

como fornece feedback aos alunos sobre o seu processo de aprendizagem, com o intuito de os 

alunos ajustarem e corrigirem lacunas (Barreira, Bidarra, Vaz-Rebelo & Monteiro, 2012; Nicol 

& Macfarlane-Dick, 2006; Riordan & Loacker, 2010; Barreira et al., 2014).  
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Nicol e Macfarlane-Dick (2006) e Barreira et al. (2014) caracterizam a avaliação 

formativa em seis aspetos fundamentais: 1) feedback contínuo, diverso e de qualidade, em que 

permite ao aluno regular e controlar o processo de aprendizagem, a sua motivação e autoestima, 

e também que auxilie o professor no processo de ensino; 2) objetivos, critérios relativos aos 

resultados esperados e ao bom desempenho clarificados; 3) bom estabelecimento de comunicação 

e interação entre os intervenientes; 4) cultura de avaliação centrada na orientação para o sucesso; 

5) tarefas de aprendizagem que estimulem a capacidade reflexiva e de autoavaliação; e por fim 6) 

convergência entre a didática e a avaliação. 

De seguida, no quadro 4, apresenta-se o resumo das características-chave de avaliação 

formativa proposto por Shute & Kim (2014). 

 

Quadro 4: Resumo das características-chave de avaliação formativa 

Característica Definição 

Melhoria na aprendizagem do 

aluno 

A finalidade principal da avaliação formativa é de 

aumentar ou ajudar o aluno no desenvolvimento 

conceitual, bem como na aquisição de competências. 

Há dois tipos de dados para apoiar a aprendizagem: 1) 

informações de diagnóstico relativas aos níveis de 

compreensão e conceções particulares onde as 

informações das tarefas de diagnóstico devem ser 

instrucionalmente tratáveis, e 2) informações de 

transitoriedade, onde uma tarefa geral de avaliação 

formativa é aplicada inicialmente, os resultados podem 

mostrar, se pode avançar ou não para outra componente 

de aprendizagem. 
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Característica (cont.) Definição 

Promove a autoeficácia do 

aluno 

O feedback deve orientar os alunos para atingirem os seus 

objetivos. O tipo de feedback formativo mais útil é aquele 

que fornece comentários específicos para os alunos, sobre 

os erros e com sugestões específicas de melhoria, e que 

encoraja os alunos a concentrarem a sua atenção na tarefa, 

em vez de simplesmente obterem a resposta certa. Este 

tipo de feedback pode ser particularmente útil para 

melhorar a aprendizagem dos alunos, como resultado do 

esforço. 

Feedback imediato O feedback deve ser oportuno para ser útil. Na avaliação 

formativa deve-se fornecer feedback imediato. Este pode 

direcionar-se para os alunos ou professores. 

Fornece informação sobre 

múltiplos níveis de agregação 

A transmissão de dados individuais que podem ser 

agregados ao subgrupo e os níveis de grupo completo. 

Professores e os administradores podem ser capazes de 

especificar subgrupos com base em variáveis 

demográficas dos alunos, e também para utilizarem na 

criação de grupos com desempenhos semelhantes, ou 

desempenho em tarefas, ou em conjuntos de tarefas 

especificadas. 

Fornece uma avaliação de riscos 

(informação para a sua 

minimização) 

Informações sobre relativamente os baixos-riscos e sobre 

a natureza informal da avaliação formativa, que 

apresentam-se em dois níveis: baixos e intermédios.  

Uso de modelos de 

desenvolvimento 

Os modelos de competências devem incluir aspetos de 

desenvolvimento que forneçam pré e pós-requisitos do 

relacionamento da informação. A função de uma parte do 

modelo de desenvolvimento refere-se: 1) a aprendizagem 

real, e 2) a aprendizagem potencial. 

 

 

Com a avaliação formativa, a participação dos alunos e a aprendizagem eficaz aumenta 

(Black & William 2009). Sendo que, nos ambientes de aprendizagem ativa, a participação dos 

alunos é encorajada, para que desempenhem um papel pró-ativo no seu processo de aprendizagem 

e de avaliação (Fernandes et al., 2012). Contudo, os professores podem centrar as práticas de 
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avaliação formativa apenas no esclarecimento e partilha de critérios de avaliação, e no 

planeamento de atividades de aprendizagem com recurso ao feedback externo (Jonsson, Lundahl 

& Holmgren, 2015). 

De acordo com Struyven e colegas (2005) há um conjunto de padrões, tendências e de 

relações, devido às perceções dos alunos em relação aos métodos de avaliação e de aprendizagem, 

nomeadamente por serem influenciados por diferentes fatores, tais como: a tarefa, o professor, o 

contexto, e as experiências anteriores. As perceções são influenciadas pelas experiências 

anteriores dos alunos com a avaliação, com as suas características pessoais, e com a comunicação 

estabelecida com o professor e colegas (Vaessen, van den Beemt, van de Watering, van Meeuwen, 

Lemmens, & den Brok, 2016). Desta forma, os alunos podem ter várias perceções sobre uma 

intervenção avaliativa, bem como sobre as diferentes formas de atuar nos processos de 

aprendizagem (Vaessen et al., 2016).  

Aquando da avaliação do impacto, em abordagens centradas no aluno, é importante ter-

se em consideração estas variáveis (descritas anteriormente) que fazem parte da construção 

individual de aprendizagem do aluno (Fernandes et al., 2012). A avaliação formativa desempenha 

um papel fundamental, no acompanhamento e na avaliação do progresso da aprendizagem dos 

alunos (ibid.). Por exemplo, a atribuição de classificação (notas) para as tarefas de aprendizagem, 

afetam a perceção dos alunos sobre a classificação (como recompensa ou como uma punição), o 

que pode influenciar a tomada de decisão do aluno em envolver-se ou não com as tarefas (Vaessen 

et al., 2016). 

Também, em atividades colaborativas e em equipa, surge a necessidade de clarificar os 

critérios de avaliação, de assegurar a responsabilidade dos alunos no desenvolvimento de uma 

tarefa em equipa, bem como de criar condições para que os alunos se autoavaliem e desenvolvam 

competências de pensamento crítico e de avaliação (Fernandes et al., 2012). 

  



Parte I – Fundamentação teórica 

Capítulo 4 – Avaliação formativa 

 

 
59 

 

 

4.3. Feedback 

 

“The main aim of formative feedback is to increase student knowledge, skills, and 

understanding in some content area or general skill (e.g., problem solving), and there are 

multiple types of feedback that may be employed toward this end (…)” 

Shute, 2008, pág. 6 

 

 

O feedback é um elemento essencial na avaliação formativa (Ribeiro & Flores, 2013), que 

visa fornecer informações sobre o desempenho do aluno para estimular, aprimorar o processo de 

aprendizagem, e para atingir os resultados da aprendizagem estipulados (Sadler, 1998; Shute, 

2008). Fornece ao aluno orientações sobre como melhorar os processos de aprendizagem, 

estimula motivação, e a capacidade reflexiva (Orsmond, Maw, Park, Gomez & Crook, 2011). 

O feedback eficaz é visto como um processo interativo e dialógico, que promove o 

pensamento crítico e as estratégias de autorregulação entre os alunos (Gikandi, Morrow & Davis, 

2011). O feedback dado aos alunos pode ser focado no nível de autorregulação, nomeadamente, 

na capacidade para a sua autoavaliação, ou pode ser focado na confiança, para o envolvimento na 

tarefa. Tem influência na autoeficácia, pois os alunos são incentivados ou informados de como 

melhorarem e continuarem com a tarefa (Hattie & Timperley, 2007). O feedback é um elemento 

importante, pois melhora e ajuda a desenvolver a aprendizagem dos alunos (Moris & Chikwa, 

2016; Robinson, Pope & Holyoak, 2011; Orsmond et al., 2011; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006), 

apesar de no Ensino Superior ser encarado como incerto e ambíguo (Price et al., 2010).  

O feedback formativo eficaz ajuda a autorregulação, a motivação (Clark, 2012) e permite 

que os alunos obtenham uma autoconsciência sobre a evolução do trabalho (Ozogul & Sullivan, 

2007).  

Ao longo da sua carreira académica, os alunos que experimentam o fenómeno da 

procrastinação (Ferrari, O’Callaghan & Newbegin, 2005), apresentam expectativas, resultados 

piores (Tan, Ang, Klassen, Yeo, Wong, Huan & Chong (2008) e níveis mais elevados de stress e 

ansiedade (Howell & Watson, 2007). Os alunos que têm autoeficácia para a autorregulação das 

aprendizagens, sabem como empregar o seu autoconhecimento para gerirem a sua aprendizagem, 

e o seu compromisso para enfrentarem os desafios (Hadwin et al., 2011). 



Parte I – Fundamentação teórica 

Capítulo 4 – Avaliação formativa 

 

 
60 

 

No Ensino Superior, devem ser criados ambientes de aprendizagem, para que os alunos 

construam conhecimento e que tenham ao ser dispor recursos para autorregularem as suas 

aprendizagens (Pereira & Flores, 2013). 

De acordo com Poulos e Mahony (2008) há três dimensões do feedback eficaz, como 

potenciador de processos de autorregulação das aprendizagens do aluno: 1) a credibilidade, que 

refere-se à utilidade do feedback, por quem (professor ou tutor) e de que forma o transmite; 2) a 

perceção, nomeadamente, as perceções do significado individual que o aluno atribui ao feedback 

em relação aos critérios de avaliação, comentários, classificações; e 3) o impacto, o momento em 

que é dado o feedback ao aluno. 

No processo de avaliação, o feedback é um elemento essencial na comunicação e no 

diálogo entre os intervenientes (Beaumont, O’Doherty & Lee, 2011), destacando-se o papel do 

tutor e do professor na forma como aborda o feedback e a avaliação (Pereira & Flores, 2013). Os 

alunos, após a conclusão de uma tarefa, têm expectativas em relação ao professor, 

especificamente sobre a transmissão de informações para o desenvolvimento da sua 

aprendizagem (Pereira & Flores, 2013). Os alunos valorizam o feedback do professor, sendo que 

é essencial a coerência, o detalhe e a adequabilidade da utilização do feedback, de acordo com a 

performance do aluno (Pereira & Flores, 2013). 

A dinâmica relacional e o envolvimento com o feedback surgem como elementos 

essenciais para os alunos alcançarem sucesso de aprendizagem (Price et al. 2010). As perceções 

dos alunos, relativamente à relação que estabelece com o tutor, é de que é um processo de 

intercâmbio de informações. As perceções dos alunos, sobre a sua relação com o tutor tem 

influência na forma como o aluno reage aos comentários feitos pelo tutor, e na motivação que os 

alunos têm para dar resposta ao feedback (McKevitt, 2016). Desta forma, é recomendado que os 

tutores, em contexto de avaliação, estejam conscientes de que a forma como transmitem o 

feedback, tem impacto no desempenho de aprendizagem e de avaliação dos alunos (McKevitt, 

2016). E que têm um papel importante na estimulação da autoavaliação dos alunos (Nicol & 

MacFarlane-Dick 2006; Orsmond & Merry 2011; McKevitt, 2016) 

No contexto de programação, o feedback formativo eficaz ajuda a desenvolver 

competências nos alunos, e na sua pró-atividade na procura de resposta ao feedback, através de 

uma calendarização e segmentação de atividades de código a serem realizadas (Koulouri et al., 

2015) 
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4.3.1. O modelo das boas práticas de feedback de Nicol & Macfarlane-Dick 

(2006) 

 

 

Nicol & Macfarlane-Dick (2006) desenvolveram um modelo conceptual (cf. Figura 7), 

em que enunciam sete princípios de boas práticas de feedback. Este modelo fornece um conjunto 

de fundamentos pedagógicos coerentes com a àrea da avaliação formativa e de feedback, que 

abordam aspectos cognitivos, comportamentais e motivacionais da autorregulação das 

aprendizagens. Também, fornece sete principios orientadores em que os professores podem 

utilizar nas suas práticas, para refletirem sobre a conceção da avaliação dos procedimentos para 

fornecerem feedback. 

As boas práticas de feedback entendem-se como estratégias que podem fortalecer a 

capacidade dos alunos em autorregular o seu próprio desempenho. Os sete princípios de boas 

práticas de feedback são os seguintes:  

1. Ajudar a esclarecer o que é um bom desempenho (objetivos, critérios, resultados 

esperados);  2. Facilitar o desenvolvimento de autoavaliação;  3. Fornecer informações de alta 

qualidade para os alunos sobre a sua aprendizagem;  4. Incentivar o professor e o diálogo de pares 

em torno de aprendizagem;  5. Incentivar as crenças motivacionais positivas e de autoestima;  6. 

Oferecer oportunidades para fechar as lacunas entre o desempenho atual e o desejado;  7. Fornecer 

informações para os professores, que podem ser usadas para ajudar a sua prática pedagógica. 
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Figura 7: O modelo das boas práticas de feedback de Nicol e Macfarlane-Dick (2006) 
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4.4. Autorreflexão 

 

 

Num contexto baseado na teoria social cognitiva, a autorreflexão é compreendida como 

uma capacidade humana (Bandura, 1997; Dinthera, Dochy & Segersc, 2011). É uma forma de 

pensamento autorreferente, em que as pessoas avaliam e modificam os seus pensamentos e 

comportamentos, que estão incluídos na perceção sobre a autoeficácia (Dinthera et al., 2011). 

Contudo, a reflexão não ocorre em qualquer lugar ou em qualquer momento, mas pode-

se considerar que tem uma tendência para ocorrer no “agora” e no “depois” (van Seggelen – 

Damen, 2013). Os indivíduos que apresentam elevada autoconsciência e necessidade cognitiva 

são mais reflexivos, ou seja, o grau de complexidade cognitiva está mais presente em pessoas 

com maior capacidade reflexiva. O individuo que apresente uma personalidade reflexiva é movido 

pela satisfação da atividade cognitiva e pela autorreflexão, tendo uma capacidade para alcançar 

soluções de problemas complexos mais rapidamente. A capacidade de reflexão pode ser 

desenvolvida e melhorada, através da fomentação de partilhas e de experiências de atividades de 

questionamento-argumentação (van Seggelen – Damen, 2013). 

A aprendizagem reflexiva consiste no processo que leva à reflexão sobre todas as fontes 

de conhecimentos, que contribuem na compreensão de uma situação, onde estão incluídas 

informações pessoais e de experiências passadas (Colomer, Pallisera, Fullana, Burriel & 

Fernández, 2013). A aprendizagem reflexiva ajuda os alunos a tornarem-se mais conscientes, 

sobre o processo de aprendizagem e sobre as suas dificuldades. Também incentiva o pensamento 

crítico dos alunos em relação às suas capacidades, e a refletirem sobre as estratégias de melhoria 

para o processo de aprendizagem, tornando-os conscientes para as vantagens de aprendizagem no 

seu futuro, e ajuda-os a desenvolverem competências transversais (Idem).  

A abordagem de aprendizagem reflexiva, permite aos alunos saberem lidar com situações 

de incerteza em futuras práticas profissionais, ajuda-os a revolverem problemas complexos (não 

limitando-se a aplicar fórmulas pré-existentes), estimula a sua capacidade reflexiva, permitindo-

lhes transformar experiências significativas em aprendizagem e em construírem os seus próprios 

significados (Fullana, Pallisera, Colomer, Fernández Peña & Pérez-Burriel, 2014). Igualmente, 

fornece aos professores feedback para reajustarem as suas experiências e ferramentas pedagógicas 

(Colomer et al., 2013). O uso de um diário reflexivo é uma técnica que reforça e estimula a 

reflexão sobre a componente teórica e prática de um trabalho (Fullana et al., 2014). 

A relação que o aluno estabelece com a avaliação, é determinante para a sua 

aprendizagem. Normalmente, as perceções que os alunos têm de quando cometem erros, durante 

a sua participação nas avaliações, significa que resulta em penalizações nas classificações o que 
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pode influenciar no progresso de aprendizagem do aluno (Thompson, Houston, Dansie, Rayner, 

Pointon, Pope, Cayetano, Mitchell & Grantham, 2016). Porém, é importante referir aos alunos 

que cometer erros é aceitável, mas que é essencial estarem auto-conscientes dos seus erros, de 

refletirem e de reconhecerem o valor de aprender com o erro. A avaliação centrada na discussão 

e aplicada em contextos práticos proporciona aos alunos oportunidades, para que identifiquem os 

seus erros, e a aprendizagem que alcançaram no momento, para que assim possam melhorar as 

suas notas (classificações) (ibid.). 

Quando os alunos fazem a autorreflexão eficaz, eles analisam como aprenderam, 

compreendem os objetivos do processo de aprendizagem, refletem sobre o que é necessário alterar 

para criar condições para o sucesso, e gerem a sua aprendizagem como um compromisso para 

enfrentarem os seus desafios (Hadwin et al., 2011). 

O autoconhecimento/autoconsciência é a capacidade de avaliar a qualidade do próprio 

trabalho (Reinholz, 2016). Contudo, revela-se uma tarefa complexa e difícil fazer juízos sobre o 

próprio trabalho, pois falta ao avaliador um perspetiva mais distanciada e objetiva do trabalho 

(Ibid.).  

O objetivo principal, da terceira fase (a autorreflexão) do modelo das fases de 

autorregulação das aprendizagens de Zimmerman e Moylan (2009), é que os alunos avaliem o 

seu trabalho e cheguem a conclusões sobre o seu sucesso ou fracasso (Panadero et al., 2016). A 

avaliação formativa pode afetar esta fase de várias maneiras: - nos alunos, através de critérios de 

avaliação explícitos que podem realizar uma avaliação válida do seu trabalho, tendo em conta os 

aspetos que são esperados no produto final; - nos alunos, que podem interpretar de forma precisa 

os motivos para o seu sucesso ou fracasso, podendo corrigir e compreender os fatores que podem 

ter afetado (Panadero & Alonso-Tapia 2013; Zimmerman & Moylan de 2009); - e no feedback, 

que está orientado para promover a aprendizagem, cujo objetivo é os alunos melhorarem o seu 

desempenho e a reverem o trabalho (Jonsson, 2013). 
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4.5. Autoavaliação e heteroavaliação 

 

“La autoevaluación es la valoración cualitativa de la ejecución y el produto final obtenido a 

partir de uns critérios de evaluación.” 

Panadero, 2014, pág. 78 

 

A autoavaliação fornece informações para os alunos analisarem como aprenderam, para 

compreenderem os objetivos do processo de aprendizagem e fazerem uma autoavaliação eficaz 

(Hadwin et al., 2011). É necessário criar condições para o sucesso da autoavaliação, 

nomeadamente: consciencializar os alunos sobre o valor da autoavaliação; permitir o acesso dos 

alunos aos critérios de avaliação, de uma tarefa ou desempenho específico pelo qual está a ser 

avaliado; instruir de forma direta; tecer comentários; realizar práticas de autoavaliação; e fornecer 

oportunidades para melhorar o desempenho na tarefa (Ibid.). A autoavaliação oferece aos alunos 

a prática de monitorizarem e avaliarem o seu desempenho e trabalho (Ozogul & Sullivan, 2007), 

e pode ocorrer durante todas as fases do modelo das fases cíclicas de Zimmerman (Panadero & 

Alonso-Tapia, 2013). 

Na autoavaliação entende-se que o avaliador é o próprio aluno (avaliado), e na 

heteroavaliação entende-se que o avaliador seja outrém (Machado, Abelha, Barreira & Salgueiro, 

2012). Para que a autoavaliação ocorra é necessário que um individuo avalie com precisão, o 

desempenho expetável com o desempenho real (Sadler, 1989). Desta forma, a autoavaliação 

caracteriza-se por três componentes: 1) a consciência no objetivo; 2) a consciência no 

desempenho e 3) relacionamento diferencial (Gap closure) (Reinholz, 2016). 

A autoavaliação pode englobar um conjunto de atividades (Panadero et al., 2016): como 

pedir aos alunos para atribuírem uma classificação à atividade ou tarefas sem fazer qualquer tipo 

de reflexão (auto-classificação); e, pode ser solicitado aos alunos para fazerem análises profundas 

ao seu desempenho em tarefas complexas (Kostons, Van Gog & Paas, 2012).  

A relação entre a autoavaliação e a autorregulação das aprendizagens pode compreender-

se em duas noções complementares de autoavaliação: 1) estratégia instrucional, em que os alunos 

se envolvem com a atividade; e 2) estratégia para que os alunos orientam e regulem a sua 

aprendizagem (Panadero & Alonso-Tapia 2013).  

Já a avaliação dos pares (heteroavaliação) consiste na avaliação quantitativa 

(valor/classificação) ou na avaliação qualitativa dos resultados de aprendizagem dos colegas com 

estatuto similar (Panadero et al., 2016). A avaliação entre os pares proporciona aos alunos 

oportunidades para refletirem, explicarem e comunicarem sobre as suas opiniões, construírem 

sobre o conhecimento prévio, gerarem conclusões, integrarem ideias, corrigirem mal 
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entendimentos, explicarem e comunicarem seus entendimentos, aprofundarem o conhecimento 

sobre o conteúdo que aprenderam, de forma a melhorarem a compreensão de conceitos, 

competências de comunicação e a sua capacidade de autoavaliar (Falchikov, 2005; Reinholz, 

2016).  

A avaliação entre os pares contribui para que sejam superados alguns dos problemas que 

surgem nas equipas, pois estimula o desenvolvimento da autonomia do aluno e as suas 

capacidades cognitivas, assim como promove processos de autorregulação das aprendizagens 

(Fernandes et al., 2012). Como explicita Reinholz (2016) os pares são capazes de avaliar melhor 

as competências dos colegas. 

A definição de critérios de avaliação é crucial para o processo e melhoria de 

aprendizagem, pois fornecem ao aluno um guião sobre o que tem de fazer, e para 

consciencializarem sobre a forma como esta a fazer a sua autoavaliação (Panadero & Alonso-

Tapia, 2013; Andrade, 2010; Boekaerts & Corno, 2005).  

Na perspetiva de Panadero & Alonso-Tapia (2013), os critérios de avaliação são uma 

componente essencial da autoavaliação, pois são um conjunto de diretrizes de avaliação para o 

professor e aluno avaliarem o trabalho. Os critérios podem ser estabelecidos de três maneiras: 1) 

situação externa: o professor é que os define; 2) situação mista: o professor propõe, debate e 

negoceia com os alunos; e 3) situação interna: o aluno autopropõe-se algo baseado numa reflexão 

sobre o planeamento e a natureza do trabalho. 

Os guiões de avaliação encorajam a autoavaliação e o desempenho do aluno, quando 

combinadas com atividades metacognitivas (Panadero & Jonsson, 2013). Contudo, a utilização 

de guiões, em intervenções sem a adoção de critérios de avaliação, nem sempre apresentam 

resultados positivos, sendo aconselhável a utilização de ferramentas que visam a promoção da 

autoavaliação (Panadero & Alonso-Tapia, 2013). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Parte II – Contextualização 

Capítulo 5 – Ensino da Programação na UTAD 

 

 

 

 
67 

 

Parte II – Contextualização 

 

 

Esta segunda parte da tese doutoral é constituída por 2 capítulos: Capítulo 5, onde se 

apresentam os objetivos dos cursos de Engenharia Informática e de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, e se explicitam os objetivos das UC de MP3 e MP4; e o Capítulo 6, dedicado à 

abordagem pedagógica SimProgramming, onde se explica a sua origem, os seus fundamentos 

conceptuais, o tipo de atividade que foi desenvolvida (nomeadamente, PBL) e as fases do 

processo da atividade de aprendizagem desenvolvida pelos alunos. Também se descrevem as 

tarefas que fazem parte da atividade, as respetivas alterações e os motivos que levaram às 

alterações em algumas delas.  
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Capítulo 5 – Ensino da Programação na UTAD 
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5.1. Os cursos de Engenharia Informática e Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

 

5.1.1. Engenharia Informática 

 

A licenciatura em Engenharia Informática (EI) é um curso do 1.º ciclo de estudos do 

ensino superior (com equivalência a 180 ECTS), que se desenvolve em seis semestres letivos, e 

tem como intuito a formação de técnicos com capacidades, conhecimentos e competências para 

o mercado de trabalho, com formação específica em diversos campos da engenharia informática.  

De acordo, com a informação disponível na página informativa da Licenciatura em EI, os 

objetivos desta licenciatura são os seguintes: 

 “- Preparar técnicos com sólida formação de engenharia, com competências para o 

mercado laboral e com a capacidade de iniciativa empresarial;  

- Contribuir para a difusão da Sociedade da Informação, com o consequente aumento de 

bem-estar e de riqueza; 

 - Contribuir para a modernização do país e da região, ao disponibilizar formação em uma 

área que carece de oferta de formação qualificada;  

- Contribuir para a fixação de quadros qualificados no Interior Norte do país;  

E por fim, visa contribuir para a afirmação da UTAD na área tecnológica, ao explorar sinergias 

com outras iniciativas em curso e a serem lançadas”. (UTAD – Escola de Ciências e Tecnologia, 

2012, a). 

 

5.1.2. Tecnologias de Informação e Comunicação  

 

A licenciatura em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), curso de 1.º Ciclo 

do ensino superior (180 ECTS) desenvolve-se em seis semestres letivos. Tem como objetivo a 

formação de profissionais com as capacidades, conhecimentos e competências exigidas pelo 

mercado de trabalho para o desenvolvimento e execução de atividades na área das tecnologias e 

sistemas de informação. 
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Entende-se que o profissional das tecnologias da informação e comunicação seja 

altamente qualificado e apto a envolver-se em atividades de análise, conceção, implementação e 

manutenção de sistemas de informação. 

De acordo, com a informação disponível na página informativa da Licenciatura em TIC, 

pretende-se que o aluno:  

“- Adquira capacidades de base sólida para a conceção e desenvolvimento de soluções na 

área das tecnologias e sistemas de informação que envolvam, por exemplo, a criação de aplicações 

informáticas, a utilização de sistemas de gestão de bases de dados e a exploração de infraestruturas 

de comunicações; 

- Capacidade de resolução de problemas da área; 

- Capacidade de fundamentação, comunicação e expressão e, um bom domínio da língua 

inglesa, indispensáveis à sua integração numa área em crescente globalização”. (UTAD – Escola 

de Ciências e Tecnologia, 2012, b). 
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5.2. Unidade curricular de Metodologias da Programação 3  

 

 

A UC de MP3 enquadra-se nos objetivos do Processo de Bolonha, relacionados com 

especificidades da disciplina de Engenharia de Software, nomeadamente na área da programação. 

A lecionação de MP3 decorre no 2.º semestre do 2.º ano das Licenciaturas em EI e em TIC. 

O objetivo em MP3 é introduzir aos alunos os conceitos de programação de grande escala, 

correspondendo a um dos objetivos de aprendizagem recomendados pela ACM/IEEE no seu 

currículo (CSC, Computer Science Curriculum) que visa o desenvolvimento de competências “Do 

large-scale programming”, “Do systems programming” e “Develop new software systems”, e 

competências de interação pessoa-computador. 

Os alunos são introduzidos ao estilo arquitetónico MVC (Model – View – Controller), que divide 

os programas em três blocos: o model (p.e. estado do programa), a view (p.e. o output), e o 

controller (p.e. o fluxo do programa). (UTAD – Escola de Ciências e Tecnologia. (2012, b).  

Em MP3, o estilo arquitetónico MVC é abordado segundo duas perspetivas: 1) a proposta 

original do estilo arquitetónico MVC (Krasner & Pope, 1988), que atribuía aos módulos 

Controller a responsabilidade pelo processamento dos atos do utilizador (input); e 2) uma mais 

recente (Curry & Grace, 2008), que atribuí aos módulos View a responsabilidade pela mediação 

da interação pessoa-computador. Analisa-se, teoricamente, o conceito de MVC e as possibilidades 

da sua implementação nas várias interfases gráficas pessoa-computador, em diferentes ambientes 

de programação. 

Os conteúdos programáticos lecionados em MP31 são os seguintes (cf. Quadro 5): 

 

                                                           
1 A ordem de lecionação dos conteúdos programáticos foi diferente. Em MP3 (2012/2013), o Professor A iniciou com a introdução 

do conteúdo programático relacionado com o estilo arquitetónico MVC, já em MP3 (2013/2014) o Professor C, iniciou com os 

conteúdos programáticos relacionados com C# e a plataforma.Net. 
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Quadro 5: Conteúdos programáticos de MP3 

 

 

 

A avaliação em MP3 (2012/2013) teve em atenção a componente teórica (50%) e a 

componente prática (50%). A nota final dos alunos era obtida pela seguinte fórmula: avaliação do 

trabalho teórico (30%) + a média das classificações obtidas nos 3 testes teóricos escritas (20%) + 

a média das classificações obtidas nos 3 testes práticas escritas (cf. Figura 8).  

 

 

 

1) O estilo arquitetónico MVC 

•Introdução ao estilo arquitetónico

MVC.

•Abordagens e implementações.

•Utilização do estilo arquitetónico

MVC com Windows Forms,

Windows Phone e

libOpenMetaverse. (Em MP3,

2013/2014, não foi utilizado o MVC

com a libOpenMetaverse).

2) C# e a plataforma .Net 

•Introdução à plataforma .Net e à

linguagem C#

•Diferenças sintático-semânticas

entre C# e C++

•Herança em C# e implementação de

interfaces em C#

•Processamento de eventos e

exceções

•Registo de métodos de resposta a

eventos

•Delegados e parâmetros de eventos

•Blocos try-catch-finally

•Coleções de dados da plataforma

.Net em C#

•Aspetos de programação em

ambientes gráficos de utilizador

•Métodos para desenho gráfico em

C#
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Avaliação em MP3, 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na avaliação em MP3 (2013/2014), a nota final foi obtida pela mesma fórmula. Porém, 

na componente teórica os alunos tinha a opção de realizar ou não o trabalho teórico (30%). Caso 

optassem apenas pela realização de 2 testes teóricos, essas ficariam com o peso de 50% da nota 

final (cf. Figura 9). 

 

 

Avaliação em MP3, 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

50% Componente teórica 

 

50% Componente prática 

Testes 

30% Trabalho 

teórico 

20% Testes 

teóricos 

Atividade de aprendizagem opcional, em que ocorreu a investigação, e onde 

foi implementada a abordagem SimProgramming (MP3, 2013/2014) 

50% Componente teórica 

 

50% Componente prática 

Testes 

30% Trabalho 

teórico 

20% Testes 

teóricas 

Atividade de aprendizagem em que ocorreu a experiência de investigação, e 

onde foi implementada a abordagem SimProgramming (MP3, 2012/2013) 

Figura 8: Avaliação em MP3, 2012/2013 

Figura 9: Avaliação em MP3, 2013/2014 
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5.3. Unidade curricular de Metodologias da Programação 4 

 

A lecionação de MP4 decorre no 1.º semestre do 3.º ano das Licenciaturas em EI e em 

TIC. O objetivo de MP4 é a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências 

essenciais para os alunos desenvolverem aplicações web. Os alunos começam por trabalhar com 

o conceito de aplicações cliente-servidor, seguindo-se o funcionamento de clientes (navegadores) 

e dos servidores, analisando o protocolo HTTP e o processamento das suas mensagens por clientes 

e servidores.  

Os conteúdos programáticos para MP4 incluem o estudo de representação de formatos de 

dados e metadados para aplicações web: as metalinguagens SGML e XML, e linguagens 

especificadas por elas. Depois, prossegue-se com o funcionamento interno de clientes Web e 

servidores Web, incluindo a sua automatização, e finaliza-se com o estudo dos vários tipos de 

aplicações Web. 

Os conteúdos programáticos lecionados em MP4 no ano letivo 2013/2014 foram os 

seguintes (Quadro 6):  

Quadro 6: Conteúdos programáticos de MP4 

 

1) Conceito de aplicação 

cliente-servidor e de 

protocolo.

2) Funcionamento do 

protocolo HTTP.
3) Servidores HTTP:

•Operações básicas;

• Mecanismos avançados.

4) Clientes HTTP:

•Envio de pedidos e

processamento de

respostas;

• Cache, manutenção de

estado e tipos MIME.

5) Linguagens de 

anotação:

•SGML, XML e

aplicações: HTML,

XHTML

•XML e sua validação:

XML DTD, XML

Schema

•XSL

6) Aplicações Web:

•Tipos de aplicações Web

• Web services
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A avaliação em MP4 (2013/2014) teve em atenção a componente teórica (60%) e a 

componente prática (40%). A nota final dos alunos era obtida pela seguinte fórmula: avaliação do 

trabalho teórico (25%) + a média das classificações obtidas nas 2 testes teóricas escritas (35%) + 

a média das classificações obtidas nas 2 testes práticas escritas (40%) (Figura 10).  

 

 

Avaliação em MP4, 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

60% Componente teórica 

 

40% Componente prática 

Testes 

25% Trabalho 

teórico 

35% Testes 

teóricas 

Atividade de aprendizagem em que ocorreu a experiência de investigação e 

onde foi implementada a abordagem SimProgramming (MP4, 2013/2014). 

Figura 10: Avaliação em MP4, 2013/2014 
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Capítulo 6 – A abordagem SimProgramming 
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6.1. Origem da abordagem SimProgramming  

 

Ao longo de três anos letivos (2010/2013), na UC de Metodologias de Programação 3 

(MP3), do 2.º ano curricular das Licenciaturas de EI e de TIC da UTAD foram realizadas 

experimentações pedagógicas anteriores à abordagem SimProgramming. 

Desta forma, com o objetivo de compreender e melhorar o processo de aprendizagem dos 

alunos, a atividade de aprendizagem foi desenhada através de Design Science (Hevner & 

Chatterjee, 2010), num processo dinâmico de planeamento/design, prototipagem, teste/análise e 

reflexão sobre as estratégias pedagógicas implementadas nas duas atividades anteriores à 

abordagem SimProgramming: a primeira em MP3 (2010/2011), detalhada por Morgado et al. 

(2012), e a segunda em MP3 (2012/2013), detalhada por Nunes, Pedrosa, Fonseca, Paredes, 

Cravino, Morgado & Martins (2015). Destas atividades se originou a terceira (Figura 11), 

nomeadamente a implementação da abordagem SimProgramming2 (Pedrosa, Cravino, Morgado, 

Barreira, Nunes, Martins & Paredes, 2016a). 

                                                           
2 A designação "SimProgramming" foi criada pelo professor e pelos investigadores da UC de MP3, no ano letivo 

2012/2013. O termo "SimProgramming" resulta de um jogo de palavras que tem dois entendimentos: 1.º entendimento, 

"Sim" que constitui um reforço positivo para a programação (p.e. Sim à Programação); e 2.º entendimento, a palavra 

"Sim" deriva da palavra "simulação" e tendo como inspiração o jogo "Sims", pois na abordagem SimProgramming os 

alunos simulam papéis com se fossem uma equipa de desenvolvimento de programação em contexto real. 
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Figura 11: Processo de desenho da atividade que deu origem à abordagem SimProgramming 

 

O processo dinâmico desenvolveu-se em quatro fases cíclicas: a primeira fase consistiu 

na Análise do conteúdo da UC de MP3; a segunda fase foi a Proposta de atividades para os alunos 

realizarem, pelo desenho e aplicação (protótipos) da atividade de aprendizagem; a terceira fase 

foi a Avaliação e reflexão sobre o processo da atividade e os resultados obtidos; por fim, a quarta 

fase foi dedicada à Redefinição da atividade, através da análise e revisão das inovações, e 

aplicação de ideias resultantes da análise/avaliação e da literatura, para criar as estratégias de 

aprendizagem para ser usado o protótipo atualizado para a próxima iteração. Na terceira iteração, 

implementou-se o protótipo atual, a implementação da abordagem SimProgramming em MP3 

(2012/2013). 

 

 

 

 

 

1. Análise dos conteúdos e 

objetivos de MP3

1.ª Iteração: MP3 (2010/2011)

2.ª iteração: MP3 (2011/2012)

2. Proposta de atividades

Design e aplicação da atividade de

aprendizagem

3. Avaliação

Avaliação e reflexão sobre os

resultados obtidos

4. Redesign da atividade

Inspiração - Análise, revisão de

inovações e aplicação de ideias.

Idealização - Conceptualização de

estratégias de aprendizagem para a

solução

Implementação da abordagem SimProgramming em MP3 (2012/2013) 

3.ª iteração 
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Quais foram as razões para a origem da abordagem SimProgramming? 

 

A primeira iteração, detalhada por Morgado et al. (2012), decorreu durante o segundo 

semestre do ano académico de 2010/2011. Nesta iteração realizou-se uma atividade de 

programação que incorporava a componente de teórica da UC, em que exigiu o envolvimento dos 

alunos em comunidades de prática on-line, onde os alunos envolviam-se em discussões com 

profissionais ou praticantes da área que participavam nessas comunidades. O objetivo da atividade 

era o desenvolvimento de competências de resolução e análise de problemas nos alunos, através 

do envolvimento com os profissionais da área como fonte de motivação para compreenderem a 

importância dessas competências no mundo laboral. 

Porém, os resultados de aprendizagem, na primeira iteração, demonstraram que a maioria 

das equipas de alunos não foram capazes de resolver com êxito os problemas que lhes foram 

atribuídos (Morgado et al., 2012). Também a qualidade global dos trabalhos era fraca (ibid.). 

A segunda iteração decorreu no ano académico seguinte (MP3, 2011/2012), tendo sido 

descrita por Nunes et al. (2015). Nesta segunda iteração, a atividade foi implementada com novas 

estratégias pedagógicas: as componentes (tarefas) da atividade foram mais estruturadas ao longo 

do tempo (tarefas semanais e com deadlines), havia dois investigadores (alunos de 

doutoramento)3 para proporcionar aos alunos o suporte, acompanhamento, e feedback, e foram 

realizadas três dinâmicas de grupo, num auditório (sala onde decorriam as aulas teóricas) com o 

objetivo de ajudar os alunos a compreender algumas lacunas que foram identificadas (p.e., 

coordenação da equipa, reflexão sobre as suas estratégias de aprendizagem). 

Quanto aos resultados de aprendizagem, apesar de mais grupos terem completado a 

atividade, nesta segunda iteração, face ao que sucedera na primeira iteração, a qualidade geral dos 

trabalhos manteve-se fraca (Nunes et al., 2015). 

Em ambas as iterações, também se identificaram os principais problemas: a falta de 

motivação, a falta de feedback sobre o desenvolvimento do trabalho e a falta de tempo (gestão de 

tempo dos alunos). Assim, na terceira iteração (MP3, 2012/2013), a atividade foi novamente 

reformulada, dando origem à abordagem adotada desde então, designada "Abordagem 

SimProgramming". 

 

 

 

 

 

                                                           
3No qual fui uma dos investigadores. 
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6.2. Os fundamentos conceptuais da abordagem 

SimProgramming 

 

A abordagem SimProgramming foi implementada em 3 edições de unidades curriculares 

(Figura 12): duas em MP3 e outra em MP4 (constituindo os 3 casos de estudo desta investigação). 

 

 

Figura 12: Edições da implementação da abordagem SimProgramming 

 

A abordagem SimProgramming baseia-se em quatro fundamentos conceptuais, como já 

se referiu anteriormente, mas neste capítulo se explana: 1) Ambiente de aprendizagem de 

simulação empresarial (Business-like), 2) Autorregulação das aprendizagens; 3) Corregulação da 

aprendizagem, e 4) Avaliação formativa. Com base nestes fundamentos, o processo da atividade 

de aprendizagem desenvolve-se ao longo de quatro fases e os alunos têm tarefas específicas em 

cada uma dessas fases (Pedrosa et al., 2016 a). 

 

 

 

6.2.1. Fundamento conceptual 1: Ambiente de aprendizagem de simulação 

empresarial (Business-like) 

 

 

O primeiro fundamento conceptual da abordagem SimProgramming foca-se na falta de 

contacto dos alunos com a realidade profissional e as expectativas a ela inerentes, incluindo o 

trabalho em equipa e a cooperação. A adoção da metodologia de Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL) tem como objetivo o trabalho em equipa para promover a descoberta 

colaborativa ou a proposta de uma solução para a resolução de um problema. Também assenta no 

princípio de haver um aluno-líder na equipa, para facilitar a integração das informações e para 

orientar os membros da equipa. Desta forma, a abordagem SimProgramming simula um ambiente 

empresarial, em que cada participante assume um papel (Figura 13). 

MP3
(2012/2013)

1.ª
Edição

MP4
(2013/2014)

2.ª
Edição

MP3
(2013/2014)

3.ª
Edição
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O Professor desempenha o papel de diretor, que é o responsável global, incluindo no 

conteúdo programático e no acompanhamento na UC. Outros elementos docentes da UC, como 

tutores, assistentes, monitores colaboradores, etc., assumem o papel de gestores do projeto 

(atividade), fazendo um acompanhamento próximo, monitorizando e fornecendo feedback aos 

alunos, com base no método ágil Scrum para gestão de projetos de desenvolvimento de software. 

Os gestores do projeto (2 alunos de doutoramento, um dos quais a autora da presente tese) 

estão disponíveis para o suporte e acompanhamento dos alunos através da marcação de reuniões 

via presencial, e a realização de reuniões semanais com os alunos-líderes das equipas, revendo 

três tópicos essenciais:  

1) O que fizeram na semana passada?; 2) O que vão fazer nesta semana?; 3) O que está a 

impedir a realização/conclusão da tarefa?.   

Além disto, quando os gestores do projeto detetam problemas específicos numa 

determinada equipa (técnicos, interpessoais ou outros), realizam reuniões de 30 minutos com a 

equipa que necessita de apoio. 

Os alunos formam equipas de desenvolvimento. A equipa divide o trabalho de acordo 

com o papel desempenhado por cada membro da equipa: um aluno fica responsável pela equipa, 

ou seja, é o líder da equipa, e os outros alunos ficam responsáveis pelo manuseamento dos 

subconjuntos de trabalho (partes/tarefas específicas). Cada aluno precisa de dominar o seu 

subconjunto de trabalho, e o aluno-líder da equipa deve assegurar que os membros mantêm uma 

visão global do contexto do projeto (atividade), do estado de desenvolvimento, com a integração 

dos conhecimentos de cada um. A abordagem SimProgramming estipula que as equipas definem 

um aluno-líder de equipa (Pedrosa et al., 2016a), uma vez que a liderança constitui um dos 

elementos-chave para que os projetos sejam realizados com sucesso (Gilal, Jaafar, Omar, Basri, 

& Waqas, 2016; Fransen et al, 2013; García-Martín, Pérez-Martínez, & Sierra-Alonso, 2015). 
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6.2.2. Fundamento conceptual 2: Autorregulação das aprendizagens 

 

 

A autorregulação é considerada como um aspeto-chave da motivação para a participação 

ativa e envolvimento dos alunos em atividades significativas de aprendizagem. Isto implica a 

participação ativa dos alunos antes, durante e após a conclusão dos trabalhos académicos. 

A abordagem SimProgramming promove a aprendizagem ativa e a autorregulação da 

aprendizagem do aluno, através do foco dos membros da equipa (alunos) na pesquisa e na 

exploração (reflexão e compreensão) das tarefas específicas do problema que lhes foram 

atribuídos, e não apenas no desenvolvimento da atividade. Ou seja, cada aluno tem que resolver 

o seu subconjunto de tarefas individuais e também contribuir para a perspetiva global do problema 

que a equipa tem de resolver. Explicitamente, o aluno-líder precisa de integrar a pesquisa e 

Figura 13: Simulação de ambiente empresarial. Papéis dos participantes na abordagem 

SimProgramming. 

Membros da 

equipa 1 

Membros da 

equipa N 

(...) 
Aluno-líder 1 

(aluno) 

Aluno-líder N 

(aluno) 

Gestor de Projeto 

(Tutores, etc.) 

Gestor de Projeto 

(Tutores, etc.) 

  

Diretor 

(Professor) 

Consultores 

(Ex-alunos da UC, etc) 
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exploração dos conhecimentos obtidos (outputs) pelos membros da equipa, e reportar esses 

outputs nas reuniões semanais com os gestores de projetos (tutores), de forma a garantir o fluxo 

de informações (feedback) dentro da equipa.  

Semanalmente, em formulários semanais individuais4 (uma das tarefas estipuladas na 

abordagem SimProgramming) cada aluno faz uma autorreflexão sobre o próprio trabalho, sobre 

o que fazer na semana seguinte, e sobre os fatores que impeditivos de atingir os objetivos de 

aprendizagem individuais ou de equipa. Os alunos, portanto, têm de desenvolver competências 

de autorregulação para equilibrar os objetivos SimProgramming com os seus objetivos 

individuais. 

De acordo com o estado de arte sobre a gestão de tempo e a procrastinação, a abordagem 

SimProgramming inclui o incentivo dos alunos para adotarem rotinas de estudo, através da 

criação de um contexto em que as tarefas são realizadas continuamente, em que os alunos são 

fortemente encorajados a contribuir para o seu projeto (atividade) baseado em trabalho semanal. 

Este aspeto relaciona-se com o fundamento conceptual da autorregulação das aprendizagens, em 

que o feedback e a monitorização são abordados para apoiar a autorreflexão e autorregulação dos 

alunos, e não como apenas pontos de controlo ou de verificação do estado de desenvolvimento da 

atividade. Durante todo o processo de aprendizagem, o objetivo é de que os alunos desenvolvam 

gradualmente o conceito de terem que fazer o seu trabalho regularmente e não apenas no último 

momento (procrastinar). 

 

 

6.2.3. Fundamento conceptual 3: Corregulação das aprendizagens 

 

 

Ao longo da atividade, os alunos realizam tarefas em equipa, tais como relatórios e 

apresentações sobre o trabalho (Figura 14). Na abordagem SimProgramming tem-se como 

objetivo apoiar o desenvolvimento funcional e efetivo de uma comunidade de aprendizagem de 

práticas em torno da resolução de problemas.  

 

                                                           
4 Ver anexo A1 – Formulários individuais semanais 
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Figura 14: Exemplo de apresentação do trabalho por uma equipa 

 

Neste sentido, há o incentivo e apoio para o envolvimento social dos alunos em 

comunidades on-line pré-existentes de profissionais da área (Figura 15), bem como junto de ex-

alunos, para discutirem as tecnologias em estudo ou aspetos profissionais (Morgado et al., 2012). 

 

 

Figura 15: Exemplo de interação de um aluno numa comunidade prática on-line. 

 

O contacto presencial com os gestores de projeto através de reuniões, nas aulas e por 

outros métodos (p.e., via on-line), também visa estimular a procura dos alunos para a ajuda social 

(pares, professores, tutores, etc.) para esclarecer as suas dúvidas e dificuldades (Figura 16). 
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Figura 16: Interação entre o Professor A e os alunos para o esclarecimento de dúvidas 

 

A gestão e o acompanhamento dos gestores e do diretor visam prestar apoio através de 

aconselhamento sobre os métodos de participação gradual, e de envolvimento nas comunidades 

de práticas, incluindo a sugestão de como elaborar questões sobre tarefas específicas (p.e. dúvidas 

especificas) com o intuito de as esclarecer. Foram promovidas e acompanhadas interações 

informais e de debate, no grupo da UC criado no Facebook, com o objetivo de ser um meio para 

que sejam mais frequentes e mais homogéneas as contribuições e discussões baseadas em pares, 

apoiando o desenvolvimento da comunidade de partilha e de discussões em volta de problemas 

relacionados com a programação. O Facebook também foi utilizado por algumas equipas como 

um fórum para gerirem e discutirem os seus problemas uns com os outros. Este grupo tem sido 

mantido ao longo dos anos, sendo agora uma fonte de interação entre os novos alunos, ex-alunos 

da UC mas ainda alunos em fase de licenciatura ou já licenciados e ex-alunos que passaram a ser 

programadores profissionais. Alguns desses ex-alunos desempenham o papel de consultores na 

abordagem SimProgramming, proporcionando apoio e aconselhamento às equipas. 

 

 

6.2.4. Fundamento conceptual 4: Avaliação formativa 

 

 

A avaliação formativa é fornecida pela equipa de gestão (diretor e gestores de projeto), 

presencialmente e on-line, baseada no acompanhamento, em reuniões (Figura 17), e por 

interações via plataformas sociais (Facebook). Isto inclui o acompanhamento motivacional, o 

fornecimento de informação sobre o desempenho nas tarefas específicas e individuais de cada 

aluno (p.e., se o trabalho estava a progredir ou se estava a desviar-se dos objetivos e das 



Parte II – Contextualização 

Capítulo 6 – A abordagem SimProgramming 

 

 
86 

 

expectativas esperadas). Também se aproveitam os formulários semanais individuais, 

empregando-os como uma oportunidade para fornecer feedback aos alunos sobre a sua avaliação 

e perspetiva cognitiva da tarefa - o feedback é adotado como suporte à autorregulação e ao 

pensamento crítico dos alunos (Greene & Azevedo, 2007). Além disso, a abordagem 

SimProgramming estipula que os alunos façam a sua autoavaliação e a heteroavaliação dos 

colegas de equipa na avaliação final, para que sejam analisados comparativamente, entre as 

expectativas de classificação dos alunos e as notas finais atribuídas pelo diretor. 

 

 

Figura 17: Acompanhamento semanal (reunião) entre os gestores de projeto e os alunos-líderes 

 

 

6.3. A atividade de aprendizagem baseada em Problemas 

(PBL) 

 

Adotou-se a técnica de aprendizagem suportada por tecnologia (TEL) (Kirkwood & Price, 

2014), e técnicas de ensino presencial para apoiar os alunos durante a atividade (Pedrosa, Cravino, 

Morgado & Barreira, 2016 b), nas UC de MP 3 e de MP4.  

Os gestores de projeto agendavam reuniões presenciais com os alunos-líderes das equipas 

para acompanhar a evolução das equipas, bem como reuniões com estes alunos de forma 

individual ou mesmo com todos os membros da equipa, quando havia a identificação de 

problemas interpessoais, técnicos, ou dificuldades no cumprimento dos prazos das tarefas. 
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Utilizou-se o LMS Moodle como ambiente on-line para o diretor e os gestores de projeto 

acompanharem o desenvolvimento do trabalho das equipas, e para a organização das tarefas em 

módulos ao longo das várias semanas. No LMS Moodle também eram disponibilizados os 

materiais de apoio para o desenvolvimento de tarefas. Para a UC, disponibilizava-se informação 

relativa aos objetivos globais da atividade e aos objetivos específicos de cada tarefa, tendo-se 

criado um fórum de dúvidas para estabelecerem contacto com os gestores de projeto e o diretor, 

e disponibilizaram-se outros materiais de suporte à UC (p.e., diaporamas utilizados nas aulas 

teóricas). Também se recorreu a outras ferramentas on-line para apoiar os alunos, nomeadamente: 

o e-mail, mensagens instantâneas via GTalk ou Messenger do Facebook, e um sistema de gestão 

de conteúdos académicos desenvolvido pela UTAD, o SIDE (Barbosa, Alves & Barroso, 2011) 

para que os alunos entregassem as suas tarefas concluídas. 

Em ambas as UC, a atividade que os alunos tinham de realizar era baseada em 

aprendizagem baseada em problemas (PBL) (Quadro 7): 

 

Quadro 7: Tipo de atividade de aprendizagem desenvolvida em MP3 e MP4 

Atividade de Aprendizagem em MP3 

 

Para cada equipa é atribuído um problema 

específico usando uma arquitetura de 

software, com o objetivo de estimular e 

fomentar competências de programação 

avançadas. Os alunos devem desenvolver um 

documento escrito (relatório final) com uma 

explicação detalhada das abordagens de 

codificação que adotaram e aplicaram com 

estilo arquitetónico relacionadas com o MVC, 

envolvendo estruturas diferentes, bibliotecas, 

e/ou aplicações de interface específicas 

(Morgado et al., 2012; Nunes et al., 2015; 

Pedrosa et al., 2016 a,b,c) 

Atividade de Aprendizagem em MP4 

 

Para cada equipa é atribuído um problema 

específico usando protocolos, aplicações web 

e linguagens de marcação, para desenvolver 

competências no desenvolvimento de 

aplicações web. Os alunos devem desenvolver 

uma solução tecnológica usando um sistema 

web e uma plataforma de acesso web (p.e., 

dispositivos móveis), e explicar em detalhe 

(incluindo exemplos de código) como é 

possível efetuar a troca de informações entre 

os sistemas utilizando diferentes linguagens 

de anotação (Pedrosa, Cravino, Morgado & 

Barreira, 2016 c). 

 

A atividade de aprendizagem em cada uma das edições incluiu algumas diferenças entre 

si (Cf. Quadro 8): 
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Quadro 8: Diferenças nas 3 edições da abordagem SimProgramming, relativamente à atividade de 

aprendizagem 

Variável MP3 (2012/ 2013) MP4 (2013/2014) MP3 (2013/2014) 

Edição SimProgramming  1.ª Edição, detalhada 

por Pedrosa et al. 

(2016a) 

2.ª Edição 3.ª Edição 

Diretor Professor A Professor B Professor C 

Tipo de atividade  Obrigatória Obrigatória Opcional 

Peso da atividade na nota 

final dos alunos 

6/20 5/20 6/20 

N.º de gestores de projeto5 N=2 N=1 N=1 

Alunos que participaram 

na atividade   

N=97 (EI:60; 

TIC:37) 

N=49 (EI:32; 

TIC:17) – Todos, 

à exceção de 4 

alunos, 

participaram em 

MP3 (2012/2013). 

N=12, apenas 

alunos de EI 

Alunos com classificação 

final na atividade 

N=66 N=49 N=11 

N.º de equipas formadas N=15 N=9 N=3 

N.º de equipas que 

finalizaram a atividade 

N=13 N=9 N=3 

 

 

                                                           
5 Participei como gestora de projeto nos três ciclos. 
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6.4. As fases da abordagem SimProgramming: o processo da 

atividade de aprendizagem 

 

A atividade de aprendizagem desenvolve-se ao longo de quatro fases, baseadas nos quatro 

fundamentos conceituais da abordagem SimProgramming (Pedrosa et al., 2016 a, b, c). Em cada 

fase, os alunos têm objetivos diferentes, tarefas específicas com durações diferentes (Quadro 9). 

 

Quadro 9: Fases do processo de atividade de aprendizagem 

Fases 

SimProgramming  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Objetivos de 

atividade 

- Pesquisa para 

obter 

informações 

sobre as 

tecnologias em 

estudo;  

 

-Interação nas 

comunidades 

prática on-line;  

 

- Trabalho em 

equipa: iniciar a 

resolução do 

problema. 

- Integração das 

tecnologias; 

 

- Trabalho em 

equipa: 

Desenvolvimento 

da componente 

prática com 

recurso a 

exemplos. 

-

Melhoramento 

da atividade; 

 

- Apresentação 

final com a 

resolução do 

problema. 

- Melhoramento 

final da 

atividade. 

Tarefas 

específicas  

Formulários 

semanais  

(individual) 

 

Reuniões 

semanais entre 

gestor e os 

alunos-líderes 

Formulários 

semanais  

 (individual)  

 

Reuniões 

semanais entre 

gestor e os 

alunos-líderes 

Formulários 

semanais  

 (individual) 

 

Reuniões 

semanais entre 

gestor e os 

alunos-líderes 

Formulários 

semanais  

 (individual)  

 

Reuniões 

semanais entre 

gestor e os 

alunos-líderes  
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Relatório sobre 

a interação nas 

comunidades de 

práticas 

(equipa) 

 

Relatório sobre 

o progresso da 

atividade de 

aprendizagem 

(equipa) 

 

Apresentação 

do trabalho em 

equipa 

 

Relatório sobre a 

interação nas 

comunidades de 

práticas (equipa) 

 

Relatório sobre o 

progresso da 

atividade de 

aprendizagem 

(equipa) 

 

Apresentação do 

trabalho em 

equipa 

 

Relatório sobre 

o progresso da 

atividade de 

aprendizagem 

(equipa) 

 

Apresentação 

do trabalho em 

equipa 

 

Relatório sobre 

o progresso da 

atividade de 

aprendizagem 

(equipa) 

 

Relatório final 

(equipa) 

 

Fichas de 

autoavaliação 

individuais e de 

heteroavaliação 

dos membros da 

equipa  

(individual) 

 

Atividade extra 

para obtenção 

de pontuação 

extra ou 

obtenção de 

classificação 

final 

 (individual ou 

equipa) 

Duração das fases 3 semanas 3 semanas 2 semanas 2 semanas 

 

 

Na primeira fase, durante 3 semanas, cada equipa procura informações sobre o tema 

relacionado com o seu problema, através de uma variedade de recursos: livros, manuais técnicos 

e documentação, blogs, fóruns e trabalhos técnico-científicos. Os alunos estabelecem o contacto 

nas comunidades de práticas on-line para começar a interagir informalmente (ainda sem 

abordarem o problema atribuído) com os participantes/profissionais que estão nas comunidades. 
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As equipas são formadas e são atribuídos os problemas, as tarefas e as funções são distribuídas 

entre os membros da equipa (p.e. o aluno-líder da equipa é eleito).  

O objetivo desta fase é que as equipas se familiarizem com as tecnologias associadas ao 

seu problema e comecem a desenvolver competências de interação social. No final desta fase, as 

equipas apresentam o seu ponto de situação, ou seja, a informação obtida sobre cada uma das 

tecnologias, de que forma têm impacto na resolução do problema (incluindo exemplos de código) 

e as análises preliminares sobre o material recolhido através das pesquisas de informação. 

Na segunda fase, durante 3 semanas, os alunos começam a tentativa de integração das 

tecnologias, no sentido de resolverem o seu problema. Mantém-se as interações nas comunidades 

on-line e a pesquisa de informação. No final desta fase, os alunos apresentam o ponto de situação 

da atividade e do seu desempenho. É esperado que nesta fase os alunos possuam conhecimentos 

teóricos adequados sobre as tecnologias envolvidas, e algum nível de competências de 

programação, nomeadamente, serem capazes de propor uma solução para o problema com recurso 

a exemplos de código concreto, protótipos ou provas de conceito (PoC, proof of concept). 

A terceira fase (2 semanas) tem o objetivo de melhorar os resultados dos alunos a partir 

da segunda fase, de acordo com o feedback da equipa de gestão (diretor e gestores). No final desta 

fase, as equipas apresentam o resultado dos seus esforços (aprendizagem) ao longo do semestre. 

Na apresentação, as equipas tinham de incluir uma reflexão sobre os problemas que encontraram, 

uma explicação sobre a abordagem adotada para a integração das tecnologias e sobre a proposta 

de solução para os seus problemas. 

A quarta e a última fase (2 semanas) consistiu numa oportunidade para as equipas, que 

devido a algum motivo, não puderam executar satisfatoriamente as fases anteriores, ou que 

simplesmente desejassem melhorar os seus resultados. Esta fase é particularmente importante no 

desenho da aprendizagem, para ajudar os alunos que sofreram eventuais problemas ou 

circunstâncias pessoais durante o semestre. 

Ao longo de todas as fases ocorreram reuniões semanais entre os gestores da atividade e 

os alunos-líderes, com o intuito de lhes fornecer feedback, motivá-los na autorregulação e 

corregulação das aprendizagens, e prestar apoio/orientação para o esclarecimento de dúvidas 

técnicas. Quando são detetados problemas internos ou situações que evidenciam problemas em 

determinada equipa, os gestores da atividade também agendam reuniões com as equipas ou alunos 

específicos, para intervirem e orientarem. 
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6.5. Alterações nas tarefas específicas   

 

No 1.º semestre do ano letivo 2013/2014, na UC de MP4, o diretor foi um professor 

diferente (Professor B), e fizeram-se ajustes em algumas das tarefas estipuladas pela abordagem 

SimProgramming (Quadro 10). Em MP3, que decorreu no 2.º semestre do ano letivo 2013/2014, 

o diretor foi ainda outro professor (Professor C), tendo-se verificado algumas alterações das 

tarefas (Quadro 10).  

 

Quadro 10: Diferenças em algumas tarefas da atividade, nas 3 edições da abordagem SimProgramming. 

 MP3 (2012/ 2013) MP4 (2013/2014) MP3 (2013/2014) 

 

 

 

 

 

Tarefas  

Formulários semanais 

(individual) 

Formulários quinzenais 

(equipa) 

Reuniões quinzenais entre 

a equipa e o gestor  

Relatórios sobre a 

interação nas 

comunidades prática 

on-line (equipa) 

Relatórios sobre o 

progresso da 

aprendizagem (equipa) 

Relatório final (equipa) 

Não foram solicitados 

relatórios 

 

Apenas foi solicitado o 

relatório final (equipa) 

 

Fichas de autoavaliação 

individuais e de 

heteroavaliação dos 

membros da equipa  

(individual) 

Reuniões de autoavaliação 

individuais e de 

heteroavaliação dos 

membros da equipa, entre o 

gestor e a equipa  

(individual e em equipa) 

Reuniões de autoavaliação 

individuais e de 

heteroavaliação dos 

membros da equipa, entre o 

gestor e a equipa  

(individual e em equipa) 
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6.5.1. Razões para as alterações das tarefas  

 

A) Alteração dos formulários individuais 

 

Na primeira edição da abordagem SimProgramming (MP3, 2012/2013), 9 alunos 

mencionaram que os formulários semanais individuais foram repetitivos e intensivos. Desta 

forma, sugeriram a sua substituição, por reuniões entre o gestor e os membros da equipa, ou alterá-

los para formulários quinzenais em equipa (Pedrosa et al., 2016a). De acordo com as perceções 

dos alunos (n=8), a alteração dos formulários semanais individuais para formulários quinzenais 

em equipa em MP4 (2013/2014, 2.ª edição), demonstrou-se positiva:  

“ Eu acho que foi uma versão mais leve e acho que foi melhor 

porque tenho a certeza que muitos, à semelhança de MP3, fizeram 

muitas vezes os formulários a despachar. Porque tinham que entregar, 

desta vez como era mais esporádico, o conteúdo foi mais bem 

concebido, a informação foi mais concreta, porque eu falo por mim 

naquelas semanas em que estávamos ocupados, levava muito conteúdo 

que pesquisava e enchia com pesquisa. (…) Acho que assim focou-se 

mais no tema (…) e acho que deu para passar o que andávamos a fazer. 

(…) Acho que assim é muito mais produtivo. ” (E18b, 12/12/2013) 

 

Também 2 alunos, em MP4 (2013/2014), sugeriram a substituição dos formulários 

quinzenais em equipa, para reuniões quinzenais entre o gestor e as equipas: 

“ Acho que em vez de haver reunião com o coordenador [aluno-

líder], acho que se devia de marcar uma reunião com a equipa. (…) 

Com o coordenador semanalmente, mas com a equipa pelo menos de 

15 em 15 dias.” (E22, 12/12/2013) 

 “Acho que devia de ser (sic) mais uma reunião com a equipa. 

Ia dar muito mais trabalho é verdade, mas, mais valia ser uma reunião 

de equipa, e falar o que é que fizeste o que não fizeste, este precisa de 

fazer não precisas de fazer, em vez de escrever no papel (…) ” (E28, 

06/02/2014) 

 

Também referiram que a experiência em MP4 foi melhor do que em MP3, explicando 

que as alterações efetuadas foram positivas:  
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“Acho que esteve melhor agora em MP4 porque em MP3, uma 

pessoa às vezes entregava fora do prazo e tinha que adiar, e assim, 

evitou-se isso e foi mais fácil. Por exemplo, nunca foi preciso adiar uma 

semana, como às vezes acontecia em MP3, aqui o que havia era ajustes 

de dias. As semanas foram mais, no fim, para aqueles mais desatentos, 

até porque eu não tinha muita necessidade disso. ” (E26, 27/01/2014) 

 

B) Alteração do relatório sobre as interações nas comunidades de prática on-line  

 

As perceções de alguns alunos de MP4, 2013/2014 (n=5), em relação às comunidades de 

prática on-line foram semelhantes às perceções constatadas em MP3 (2012/2013), de que era uma 

tarefa que não os motivava, e que não obtinham os resultados pretendidos: 

“Era chato termos que nos inscrever numa comunidade 

prática, e era chato e não gostamos mesmo nada como no primeiro ano 

[MP3, 2012/2013].” (E27, 28/01/2014) 

“ Com os fóruns e assim não se tirava grande coisa, porque 

era complicado chegar a um fórum e pôr as pessoas a falarem (…) 

mundos virtuais há pouca gente que percebe de mundos virtuais, e era 

difícil. Era um trabalho muito difícil e ainda por cima com a ajuda das 

comunidades. ” (E26, 27/01/2014) 

 

Por estes motivos, e de acordo com o professor C, na 3.ª edição (MP3, 2013/2014), não 

houve a solicitação dos relatórios sobre a interação nas comunidades de prática on-line, como até 

então considerada uma tarefa obrigatória nas anteriores edições. Contudo, manteve-se o princípio 

da participação nas comunidades (para a procura de ajuda social, de forma opcional). 

 

C) Atualização dos temas em futuras experiências  

 

Outra sugestão mencionada pelos alunos, em ambas as edições, 2.ª edição (n=3) e 3.ª 

edição (n=3), foi a atualização dos temas de trabalho que as equipas tinham de explorar: 

“ Acho que houve temas muito repetitivos, sinceramente. Era o 

rss houve para ai 3, 4. (…) Havíamos nós, depois havia igual, e já não 

estávamos atentos, porque era a mesma coisa, basicamente não havia 

nada de novo. Acho que havia mais pano para mangas. (…) Os temas 
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serem mais variados, garantir que não há temas repetidos.” (E3b, 

25/02/2014) 

“ (…) Deviam de mudar o tipo de projeto, assim temas mais 

elaborados. E às vezes, assim temas próprios - nós escolhíamos o tema, 

e o professor dizia que sim ou que não. ” (E11b, 04/03/2014) 

“ Acho que devia de estar mais relacionado com o que demos 

na prática. Por exemplo, o da E76 não tinha nada a ver. Já o do E11 

tinha, que era sobre o JSON.” (E23, 16/12/2013) 

 “ (…) Evoluir um bocadinho os temas. Mais atuais. ” (E33, 

28/05/2014) 

 

D) Alteração no relatório do progresso da atividade (Ponto de situação) 

 

Em reuniões prévias sobre o planeamento e o desenho da atividade com os professores 

(B e C), ambos definiram que não iriam solicitar os relatórios sobre o progresso de aprendizagem 

(Ponto de situação). 

No caso do Professor B, foi acordado que a tarefa dos relatórios sobre o progresso de 

aprendizagem iriam ser substituídos por apresentações de trabalho em equipa. Sendo nas 

apresentações, que as equipas explicavam o ponto situação do trabalho, para obterem feedback 

do professor e dos outros colegas de turma. 

No que diz respeito ao professor C, a situação é idêntica. Contudo as equipas de alunos, 

além das apresentações, tinham de realizar e de entregar um relatório final sobre todo o trabalho 

desenvolvido. 

 

E) Alteração nas fichas de autoavaliação e heteroavaliação  

 

O motivo para a alteração das fichas de autoavaliação e heteroavaliação (individual), por 

reuniões focus group na 2.ª e na 3.ª edição da abordagem SimProgramming, foi o interesse do 

gestor em obter uma maior visão das perceções dos elementos da equipa (Cohen et al., 2011), 

através da análise das interações, e das justificações dos alunos em relação às notas 

(valores/classificação) que atribuíram a si e aos seus colegas. 
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Parte III – Metodologia de investigação 

 

 

 

 

 

A parte III da tese doutoral está organizada num único capítulo (Capítulo 7), onde se 

apresenta-se a problemática da investigação, as questões e objetivos de investigação, a descrição 

e justificação das opções metodologias do estudo.  

De seguida, explica-se o design de investigação, caracterizando as suas fases, e a 

caracterização dos participantes do estudo. Igualmente, apresentam-se e justificam-se os diversos 

procedimentos e técnicas de recolha e de análise de dados, nomeadamente, entrevistas 

semiestruturadas, análise documental (formulários semanais individuais, formulários quinzenais 

em equipa, fichas de autoavaliação e heteroavaliação), entrevistas focus groups, observação 

participante e anotações de campo. Por fim, reflete-se sobre questões relacionadas com a 

qualidade do estudo, nomeadamente a fiabilidade e a validade do processo de investigação, 

incluindo as considerações éticas. Conclui-se, com a identificação das eventuais limitações do 

estudo. 
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7.1. Problemática de investigação 

 

 

Esta investigação tem em atenção a complexidade do fenómeno que é a aprendizagem de 

programação de computadores. Nomeadamente, a questão do baixo sucesso académico, reportada 

na literatura, nos cursos de programação de computadores em engenharia de software. Em 

particular, atende-se à transição entre a programação inicial e a programação avançada, mas 

também à falta de preparação dos alunos para entrarem no mercado de trabalho. 

Muitas razões são apontadas na literatura, tais como: as abordagens de ensino serem 

inadequadas, a complexidade das competências cognitivas que são exigidas aos alunos, a falta de 

motivação/envolvimento dos alunos no estudo, e as atitudes/estratégias utilizadas pelos alunos 

em programação de computadores. 

Neste sentido, a abordagem SimProgramming (Pedrosa et al., 2016 a) foi desenvolvida 

com o objetivo de ajudar os alunos a superarem suas dificuldades de aprendizagem na transição 

do nível inicial para o nível de programação de computadores avançado, através do 

desenvolvimento de um conjunto adequado de estratégias de aprendizagem, nomeadamente as 

estratégias de autorregulação das aprendizagens e corregulação das aprendizagens. 

 

 

7.1.1. Objetivos e questões de investigação 

 

 

Os principais objetivos do estudo são: constatar quais foram as estratégias de 

autorregulação e de corregulação de aprendizagem adotadas pelos alunos, durante a realização da 

atividade e na preparação para as provas escritas das UC; verificar de que forma os princípios da 

abordagem pedagógica SimProgramming influenciaram o desenvolvimento de competências de 

autorregulação e corregulação das aprendizagens dos alunos; refletir sobre que estratégias de 

autorregulação e de corregulação de aprendizagem foram adotadas pelos alunos durante a 

realização da atividade e na preparação para as provas escritas das UC; e, por fim, analisar e 

refletir sobre as perceções dos alunos em relação à avaliação formativa e ao modo de como fazem 

a autoavaliação e heteroavaliação das aprendizagens. 

 

Desta forma, as questões de investigação são as seguintes: 



Parte III – Metodologia de investigação 

Capítulo 7 – Projeto de investigação implementado 

 

 

 
99 

 

 Quais foram as estratégias de autorregulação e de corregulação de aprendizagem 

que os alunos adotaram durante a realização da atividade?  

 Quais são as estratégias que os alunos adotaram para resolverem as suas 

dificuldades? 

 Os princípios da abordagem SimProgramming tiveram influência na adoção de 

estratégias de autorregulação e de corregulação de aprendizagem dos alunos? De que forma? 

 Os princípios da abordagem SimProgramming contribuíram para a melhoria ou 

desenvolvimento de competências nos alunos? Se sim, de que forma e que competências? 

 As estratégias de avaliação formativa contribuíram ou influenciaram as 

estratégias de autorregulação e corregulação de aprendizagem dos alunos?  

 A abordagem SimProgramming contribuiu para a melhoria de classificações na 

atividade? Se sim, de que forma? 

 Quais foram as estratégias de autorregulação de aprendizagem que os alunos 

adotaram na preparação para provas escritas (Testes)? 

 

 

7.1.2. Opções metodológicas 

 

 

“The way we see things is affected by what we know or what we believe.” 

John Berger 

 

 

Esta investigação consiste num estudo de natureza maioritariamente qualitativa (Cohen 

et al., 2011), uma vez que o objetivo é explicar a realidade de um tema de investigação, sem 

pressupostos em relação aos resultados, o que implica um processo flexível durante a realização 

da investigação. Tem como objetivo compreender e interpretar determinado contexto, de forma 

holística, e analisar as perspetivas pessoais dos participantes (Cohen et al., 2011; Lichtman, 2012; 

Aires, 2011).  

Segundo Lichtman (2012), a investigação qualitativa caracteriza-se por 10 elementos 

essenciais, nomeadamente:  

1) Descrição, compreensão e interpretação do comportamento humano; 

2) Processo dinâmico: na investigação qualitativa, o intuito é compreender como os 

participantes interpretam as suas experiências e como constroem a sua realidade. O que permite 
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ao investigador aceder ao processo dinâmico interno do fenómeno, descrevendo e compreendendo 

o comportamento humano.  

3) Não há uma única forma de se fazer algo; 

4) Pensamento indutivo: recorre-se à lógica indutiva, para efetuar a análise de dados, 

do concreto para o abstrato (Lichtman, 2012). Ou seja, o objetivo é a construção de um quadro 

teórico, através da atribuição de significado aos dados analisados. 

5) Holística: entende-se com o estudo de uma realidade como um todo, que é a soma 

de todas as partes. Estuda-se cada caso com o seu significado particular relacionando no contexto 

de estudo (Lichtman, 2012; Patton, 1990).   

6) Recolha de dados de forma variada no contexto natural: os dados são obtidos no 

contexto natural, com o intuito de se estudar os fenómenos, tal como eles são, sem que haja 

manipulação de variáveis (Bogdan & Biklen, 1994; Lichtman, 2012; Patton, 1990). 

7) Papel do investigador: o investigador assume-se como principal instrumento de 

recolha de dados, através do contacto próximo e direto com os participantes, ou com o fenómeno 

em estudo, no qual reúne a informação e constrói realidades. 

8) Estudo aprofundado de uma realidade; 

9) Palavras, temas e escrita: normalmente, os dados recolhidos consistem em 

citações dos participantes, em descrições de situações, interações e atividades (Patton, 1990). Os 

dados obtidos contêm pormenores descritivos com o intuito de compreender aprofundadamente 

os fenómenos (Lichtman, 2012). 

10) Não é linear: envolve um ciclo de reajuste, de melhoria e de reflexão sobre o 

processo de recolha e de análise de dados, ou seja, ao longo da investigação, o investigador tem 

de ser flexível para possíveis adaptações na investigação (Patton, 1990; Lichtman, 2012).  

 

Para esta investigação, o propósito é a identificação e compreensão de quais foram as 

estratégias de autorregulação de aprendizagem e de corregulação da aprendizagem que os alunos 

adotaram para a realização da atividade e a preparação das provas escritas (Testes), bem como 

perceber de que forma a avaliação formativa se relaciona com este fenómeno, e também perceber 

de que forma a abordagem SimProgramming contribuiu para a adotação das estratégias de 

autorregulação das aprendizagens e corregulação das aprendizagens. 

A investigação foi realizada no contexto natural do estudo, onde se procedeu à recolha de 

dados, através do contacto direto com os alunos nas variadas formas de atividade (sala de aula, 

reuniões com os alunos-líderes, reuniões com as equipas, entrevistas, interações face-to-face ou 

por via on-line). 
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Os dados foram recolhidos através de uma variedade de fontes de informação para se 

obter uma visão holística do estudo, fazendo uma interpretação dos fenómenos descritivamente, 

com pormenores dos dados obtidos (entrevistas, anotações de campo, registos de observação e de 

avaliação). 

 

 

7.1.3. Estudo de caso 

  

 

“The strength of the case study method is its ability to examine, in depth, a “case” 

within its “real-life” context”  

(Yin, 2005, p.380) 

 

A investigação de suporte a esta tese caracteriza-se pela análise e reflexão de estudos de 

casos (Mills et al., 2010; Yin, 2010; Cohen et al., 2011), que decorreram durante as três edições 

da abordagem SimProgramming (constituíram os 3 estudos de caso).  

O estudo de caso é um método de investigação que permite estudar detalhadamente um 

fenómeno (caso) em contexto real/natural. É visto como uma estratégia abrangente que recorre a 

várias fontes de dados, na qual o investigador constrói o seu conhecimento de forma subjetiva. 

Requer ao investigador uma capacidade reflexiva sobre os vários aspetos relativamente às formas 

e aos processos da investigação (Yin, 2011; Duarte, 2008)  

No estudo de caso, requer-se a adoção de importantes passos para a sua conceção (Duarte, 

2008; Yin, 2011), tais como: 

- Definir o caso (“unidade de análise”) que se está a estudar: para uma definição clara dos 

objetivos e do enquadramento teórico da investigação, contribuindo para uma melhor organização 

e/ou redefinição do “caso”; 

 - Definição do estudo de caso (caso singular ou múltiplos casos): com o intuito de 

facilitar a definição das questões de investigação orientadoras, de instrumentos, de procedimentos 

de recolha e de análise de dados, e dos procedimentos de triangulação de dados; 

- Análise crítica dos dados à luz dos fundamentos teóricos que suportam a investigação 

(Yin, 2011; Runeson, Host, Rainer, & Regnell, 2012; Duarte, 2008).  

Há várias tipologias de estudo de casos, que se distinguem pelas características e pelos 

procedimentos que adotam (Aires, 2011; Gerring, 2007). Nesta investigação, foi adotado o estudo 
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de casos múltiplos. Tal como explica Gerring (2007), um estudo de caso pode incorporar vários 

estudos de caso, ou seja, pode ser classificado com o estudo de casos múltiplos onde se estudam 

dois ou mais fenómenos (Aires, 2011).  

 

 

7.2. Design de investigação 

 

 

Como foi referido anteriormente, este projeto de investigação é maioritariamente 

qualitativo, tendo-se adotado o método de estudo de casos. 

Primeiramente, é importante referir que a investigação é paralela à implementação da 

abordagem pedagógica SimProgramming (Figura 18). A implementação da abordagem 

SimProgramming (descrita no Capítulo 6) consistiu no desenho de uma atividade de 

aprendizagem através de Design Science, num processo cíclico e dinâmico de 

planeamento/desenho, prototipagem, teste/análise, e reflexão sobre as estratégias pedagógicas. 

Este processo também foi adotado para a implementação de mais 3 atividades pedagógicas 

(edições de UC), sendo estas os 3 estudos de caso desta investigação.  
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Figura 18: Paralelismo entre a abordagem SimProgramming e os estudos de caso da investigação 
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O projeto de investigação desenvolveu-se em diferentes fases, para cada um dos casos 

(Figura 19). Tal como foi anteriormente explicado, no método de estudo de caso é essencial a 

adoção de vários passos (Duarte, 2008; Yin, 2011) para a sua conceção.  

Neste sentido, o estudo de cada “caso” desenvolveu-se em 5 fases de investigação: 

1.ª Fase – Preparação: Definição do caso (“unidade de análise”) que se está a estudar, 

definindo os objetivos e o enquadramento teórico da investigação, para uma melhor organização 

e redefinição do “caso”. 

2.ª Fase – Recolha de dados: Definição do caso para facilitar a definição das questões 

orientadoras de investigação, de instrumentos e procedimentos de recolha de dados. 

3.ª Fase – Análise de dados: Definição de instrumentos e procedimentos de análise de 

dados. 

4º Fase – Triangulação de dados: Definição de procedimentos para garantir a qualidade 

e fiabilidade do estudo. 

5º Fase – Reflexões: Análise crítica dos resultados à luz dos fundamentos teóricos que 

suportam a investigação (Yin, 2011; Runeson et al., 2012; Duarte, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.ª Fase: 

Preparação 

2.ª Fase: 

Recolha de 

dados 

3.ª Fase: 

Análise de 

dados 

4.ª Fase: 

Triangulação 

de dados 

5.ª Fase: 

Reflexões  Projeto de 

Investigação 

Casos 

Figura 19: Fases do projeto de investigação 
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7.2.1. Participantes 

 

Como referido anteriormente foram analisados três estudos de caso, nos anos letivos 

2012/2013 e 2013/2014, dois na UC de MP3 e outro na UC de MP4 (Figura 18). Em 2012/2013, 

foi aplicada a abordagem pedagógica SimProgramming na UC de MP3 (2012/2013) com o 

professor A, onde ocorreu o 1.º estudo de caso e a recolha sistemática de dados. No semestre 

seguinte do ano letivo 2013/2014, na UC de MP4 com o professor B foi aplicada novamente a 

abordagem SimProgramming, ocorrendo o 2.º estudo de caso. Por fim, no 2.º semestre do ano 

letivo de 2013/2014, na UC de MP3, com o professor C, aplicou-se o 3.º estudo de caso. 

A população-alvo foram os alunos inscritos no 2.º ano e 3.º ano das licenciaturas de 

Engenharia Informática (EI) e de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da UTAD, 

que frequentaram as UC de MP3 e de MP4.  

Ao longo dos três casos de estudo, de 251 alunos inscritos nas UC, 159 desses alunos 

participaram na atividade onde foi aplicada a abordagem SimProgramming. 

No quadro (Quadro 11) seguinte encontra-se descrito pormenorizadamente o número de 

participantes na atividade, no respetivo estudo de caso: 

 

 

Quadro 11: N.º de participantes na atividade e em cada estudo de caso. 

 UC 

MP3 (2012/ 2013) 

Caso 1 

MP4 (2013/2014) 

Caso 2 

MP3 (2013/2014) 

Caso 3 

Total 

 

N.º de 

inscritos 

121 Alunos 

(77 alunos de EI e 

44 alunos de TIC) 

68 Alunos 

(46 alunos de EI e 

22 alunos de TIC) 

102 Alunos 

(74 alunos de EI e 

28 alunos de TIC 

251 alunos 

N.ª de 

participantes 

na atividade 

98 Alunos 

(61 alunos de EI e 

37 alunos de TIC) 

49 Alunos (32 de 

EI, 17 de TIC) 

12 Alunos de EI 159 alunos 
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7.3. Procedimentos e técnicas de recolha de dados  

 

Foram utilizados métodos de recolha de dados característicos de estudo de casos (Mills 

et al., 2010; Yin, 2011; Cohen et al., 2011), tais como: entrevistas semiestruturadas, análise de 

registos documentais (p.e. trabalhos dos alunos), reuniões de focus group (Cohen et al., 2011, p. 

376) e observação participante. 

Durante a investigação, foram construídos instrumentos de recolha de dados (Quadro 12), 

com objetivo de recolher informações para a investigação. Esses instrumentos também tiveram 

objetivos pedagógicos.  

 

Quadro 12: Instrumentos de recolha de dados, objetivos e número de artefactos obtidos:  

Instrumentos de recolha de dados 

 Objetivo(s) principal(is) N.º de 

artefactos 

Entrevistas 

semiestruturadas 

- Identificar quais foram as estratégias de 

autorregulação e de corregulação da 

aprendizagem que os alunos adotaram 

durante a realização da atividade; 

- Compreender de que forma as estratégias 

de autorregulação e de corregulação da 

aprendizagem que os alunos adotaram na 

atividade tiveram influência na sua 

performance; 

- Identificar e refletir sobre os fatores que 

influenciaram as estratégias de 

autorregulação e de corregulação da 

aprendizagem dos alunos. 

38 

Formulários semanais 

individuais aplicado em 

MP3 de 2012/2013 

- Identificar que estratégias de 

autorregulação das aprendizagens e 

corregulação das aprendizagens foram 

adotadas pelos alunos ao longo da atividade. 

401 

Formulários de equipa 

quinzenal aplicado em MP4 

de 2013/2014 

36 



Parte III – Metodologia de investigação 

Capítulo 7 – Projeto de investigação implementado 

 

 

 
107 

 

Reuniões entre a 

investigadora e a equipa 

quinzenal aplicada em MP4 

de 2013/2014  

- Compreender se os alunos possuíam 

capacidade de autorreflexão sobre as 

estratégias de aprendizagem. 

11 

Ficha individual de 

autoavaliação e 

heteroavaliação 

- Obter dados sobre as perceções dos alunos 

quanto à sua autoavaliação e 

heteroavaliação. 

- Compreender as diferentes perceções dos 

alunos face à autoavaliação e 

heteroavaliação. 

40, mais 1 

Ficheiro áudio 

de uma equipa 

Reuniões entre a 

investigadora e a equipa de 

autoavaliação e 

heteroavaliação 

10 Reuniões (7 

de MP4, 

2013/2014 e 3 

de MP3, 

2013/2014) 

 

Igualmente, recorreu-se a material pedagógico, que teve utilidade para a investigação, por 

serem fontes de dados (Quadro 13) com informações relevantes para a investigação.  

 

Quadro 13: Fontes de recolha de dados, objetivos e número de artefactos obtidos:  

Fontes de dados 

 Objetivo principal N.º de artefactos no total 

Relatórios de participação 

em comunidades práticas 

on-line 

- Verificar as estratégias de 

trabalho e envolvimento com as 

comunidades práticas on-line. 

22 

Relatórios (Ponto de 

situação e finais) 

- Constatar a evolução do trabalho 

dos alunos. 

35 (MP3, 2012/2013) 

+ 3 (MP4, 2013/2014, 

Final) 

Reuniões com os alunos-

líderes 

- Verificar a influência do 

feedback; 

-Identificar e refletir sobre as 

situações em que se verificou 

problemas nas equipas.  

17 

Reuniões com as equipas 

(Feedback, avaliação, e 

acompanhamento) 

- Verificar a evolução das 

estratégias de trabalho e de 

aprendizagem dos alunos ao longo 

da atividade. 

12 Feedback MP3 

2012/2013 
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Material de observação 

(diário de observação da 

investigadora, 

videogravações das aulas e 

apresentações, fotos das 

apresentações) 

-Recolher informações adicionais 

para a investigação.  

- 

 

 

7.4. Procedimentos e técnicas de análise de dados 

 

 

7.4.1. Entrevistas semiestruturadas 

 

 

“Interviews enable participants – be they interviewers or interviewees – to 

discuss their interpretations of the world in which they live, and to express how 

they regard situations from their own point of view. In these senses the interview is 

not simply concerned with collecting data about life: it is part of life itself, its 

human embeddedness is inescapable.” 

(Cohen et al., 2011, pág. 349) 

 

A entrevista é uma das técnicas importantes no estudo e na compreensão do ser humano 

(Aires, 2011). É uma técnica flexível de recolha de dados que permite o envolvimento do 

entrevistador com os participantes (entrevistados), através de uma conversa/diálogo, com o 

objetivo de obter informações para a investigação em curso (Cohen et al., 2011; Lichtman, 2012). 

Consiste na interação e comunicação de temas, através dos vários canais multissensoriais (verbal, 

não verbal) (Cohen et al., 2011), para obter dados descritivos que permitam ao investigador 

compreender as perceções dos participantes sobre determinados aspetos (Bodgan & Bilken, 

1994). Na entrevista, o entrevistado tem a possibilidade de transmitir os seus pensamentos, 

sentimentos, significados, perceções, e crenças sobre um tema (Lankshear e Knobel, 2008; 

Lichtman, 2012).  

Há vários tipos de entrevistas, nomeadamente: estruturadas, semiestruturadas ou não 

estruturadas (Cohen et al., 2011; Bodgan & Biklen, 1994). Neste caso, optou-se pelas entrevistas 
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semiestruturadas. Neste tipo de entrevistas, o entrevistador/investigador elabora previamente as 

questões através de um guião de orientação da entrevista (para o apoiar), para que seja garantido 

que todos os conjuntos de temas sejam abordados/explorados com o entrevistado. Porém, há a 

flexibilidade de serem colocadas outras questões, com a finalidade de se atingir o objetivo da 

entrevista, e para esclarecer aspetos que se considerem relevantes. 

As entrevistas semiestruturadas possibilitam a seleção e o desenvolvimento de questões 

que estejam adequadas ao contexto, sequenciar as questões, e permitem a tomada de decisões 

sobre a informação/tema a investigar (Bogdan & Biklen, 1994; Lankshear & Knobel, 2008; 

Patton, 1990). Igualmente, possibilitam que o entrevistado, responda livremente às questões 

colocadas, de acordo com a sua linha de raciocínio, refletindo sobre as suas estratégias de estudo, 

pensamentos, e sentimentos. O entrevistador, apenas intervém, quando o discurso do indivíduo 

estiver a desviar-se do objetivo ou do assunto pretendido (Sousa, 2009; Cohen et al., 2011).  

De acordo com Zimmerman (2008), as entrevistas são utilizadas juntamente com outros 

métodos de investigação. Como explicitam Boekaerts & Corno (2005), as entrevistas 

semiestruturadas possibilitam ao investigador selecionar as perguntas, que atuam como instruções 

sensíveis ao contexto (“context-sensitive prompts”), de forma a incentivar os alunos a refletirem. 

Desta forma, o investigador tem a oportunidade de ouvir os alunos, através das descrições sobre 

os processos de aprendizagem que adotaram (Veiga Simão & Flores, 2007).  

Um dos instrumentos utilizados para avaliar a autorregulação da aprendizagem, como 

uma construção metacognitiva, motivacional e comportamental (Zimmermman, 2008), é o Self-

Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS) de Zimmerman e Martinez-Pons (1986, 1988). 

Este tipo de entrevista permite verificar quais foram as estratégias de aprendizagem 

adotadas pelos alunos em contextos de aprendizagem (Nandagopal & Ericsson, 2012; Cleary, 

Callan & Zimmerman, 2012), como por exemplo: a preparação para um teste em casa, escrever 

um relatório/trabalho ou completar tarefas académicas.  

Neste sentido, a construção do guião de entrevista (Anexo B1 – Guião de entrevista) 

baseou-se: 

- No SRLIS (Zimmerman & Martinez-Ponz, 1986) e no estado de arte sobre 

autorregulação das aprendizagens (Zimmerman, 2008; 2013; Bockaerts & Corno, 2005; 

Nandagopal & Ericsson, 2012). Baseou-se também no estado de arte sobre corregulação das 

aprendizagens (Järvelä & Järvenoja, 2011) e sobre avaliação formativa, nomeadamente sobre as 

perceções dos alunos universitários sobre o acompanhamento dos tutores, feedback e peso da 

avaliação; e por fim, em tópicos que se pretendia verificar relacionados com a abordagem 

SimProgramming. 

O guião de entrevista organizou-se em cinco categorias de temas (Quadro 14).  
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Quadro 14: Categorias de temas que compõem o guião de entrevista 

Categorias de temas Objetivos 

A) Estratégias de autorregulação da 

aprendizagem aplicadas na atividade 

- Identificar quais foram as estratégias de 

autorregulação das aprendizagens que os alunos 

adotaram para a realização da atividade. 

- Compreender como as estratégias de 

autorregulação das aprendizagens identificadas 

pelos alunos contribuíram para a sua performance 

de aprendizagem. 

B) Estratégias de corregulação da 

aprendizagem aplicadas na atividade 

- Identificar quais foram as estratégias de 

corregulação das aprendizagens que os alunos 

adotaram para a realização da atividade. 

- Compreender como as estratégias de 

corregulação das aprendizagens identificadas 

pelos alunos contribuíram para a sua performance 

de aprendizagem. 

C) Perceções sobre influência da 

avaliação formativa (acompanhamento, 

feedback e peso da avaliação) 

- Identificar de que forma o acompanhamento, o 

feedback e o peso da avaliação tiveram influência 

nas estratégias de aprendizagem dos alunos e na 

sua motivação. 

- Compreender de que forma a avaliação formativa 

foi importante na aprendizagem dos alunos. 

D) Estratégias de autorregulação da 

aprendizagem adotadas na preparação 

do estudo para as provas de avaliação 

- Identificar quais foram as estratégias de 

autorregulação das aprendizagens que os alunos 

adotaram na preparação do estudo para as Testes; 

- Compreender como as estratégias de 

autorregulação das aprendizagens identificadas 

pelos alunos contribuíram para a sua preparação 

das provas. 

E) Perceções dos alunos sobre a 

abordagem SimProgramming 

- Obter as perceções dos alunos relativamente à 

abordagem SimProgramming. 



Parte III – Metodologia de investigação 

Capítulo 7 – Projeto de investigação implementado 

 

 

 
111 

 

- Perceber de que forma a abordagem 

SimProgramming teve impacto nas estratégias de 

aprendizagem dos alunos. 

- Identificar aspetos de melhoria em futuras 

aplicações da abordagem SimProgramming. 

 

 

Após a construção e a validação do guião de entrevista, procedeu-se à seleção dos alunos 

que se pretendia entrevistar. Para tal, teve-se em consideração os seguintes critérios: 

 - Selecionar pelo menos um aluno de cada uma das equipas;  

- Selecionar alunos-líderes que apresentaram resultados satisfatórios na atividade e 

considerados pelos colegas como exemplar na sua função de líder (E46; E10; E11; E18; E23; E26; 

E30; E31; E33);  

- Selecionar alunos-líderes que não obtiveram resultados satisfatórios, tanto na função de 

líder como nos resultados na atividade (E19);  

- Selecionar alunos que apresentaram resultados satisfatórios (E3; E13; E14; E34);  

- Selecionar alunos que apresentaram uma evolução positiva (realização das tarefas, 

melhoramento no processo de aprendizagem), ao longo da atividade (E22; E24);  

- Selecionar alunos com estatuto de estudantes-trabalhadores (E13; E17); 

 - Selecionar alunos que não concretizaram a atividade com sucesso (E1;E29);  

- Selecionar alunos que obtiveram resultados diferentes, em equipas diferentes, ao longo 

dos três casos (E7; E16; E21; E27; E28; E32);  

- Selecionar o aluno com nota positiva na UC, mas que não concretizou a atividade com 

valor positivo (E9);  

- Selecionar os alunos-líderes com resultados intermédios (E5; E6; E20);  

- Selecionar o aluno-líder que obteve boa nota na atividade, comparativamente, com os 

restantes colegas (E2);  

- Selecionar o aluno que foi referenciado pelos colegas como o maior contribuidor para a 

realização da atividade (E15); 

- E por fim, selecionar um aluno com resultados intermédios (E12).  

                                                           
6 “E4” – Designação (codificação) que refere-se ao aluno 4 que participou na investigação, e assim 

sucedaneamente para os outros alunos.  
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De referir, que alguns alunos do Caso 1 (n=5, nomeadamente: E3; E11; E17; E18; E21) 

foram entrevistados novamente no Caso 2, para identificar se houve algum tipo de mudança nas 

estratégias autorregulação das aprendizagens e de corregulação das aprendizagens. 

Durante os três estudos de caso realizaram-se um total de 38 entrevistas (Quadro 15):  

 

Quadro 15: Número de entrevistas realizadas 

Estudo de caso N.º de entrevistas Período de realização 

Caso 1 (MP3, 2012/2013) N=21 20 maio de 2013 a 5 junho 2013 

Caso 2 (MP4, 2013/2014) N=11 10 dezembro de 2013 a 4 março 2014 

Caso 3 (MP3, 2013/2014) N= 6 20 - 29 maio de 2014 

Total N=38  

 

As entrevistas foram realizadas no gabinete onde me encontrava, no Edifício Engenharias 

I da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD. O procedimento de agendamento das entrevistas, 

consistiu num envio formal via e-mail para cada um dos alunos selecionados, explicando os 

objetivos, a duração da entrevista, e também, para combinar a data e a hora da realização da 

entrevista.  

No dia da entrevista, os alunos foram novamente informados dos objetivos da entrevista, 

após a sua autorização e assinatura da declaração de consentimento informado (Anexo B2), 

procedeu-se a realização da entrevista, sendo gravada por via áudio.  

A duração das entrevistas foi variada, em média cerca de 45 minutos, sendo que a 

entrevista mais longa teve a duração de 1 hora e 30 minutos e a mais curta durou cerca de 25 

minutos. O facto da duração das entrevistas ser variada, permite perceber que a entrevista não foi 

conduzida apenas pelas questões presentes do guião de entrevista. Ou seja, um assunto pode ser 

abordado de diferentes formas com os entrevistados, com o objetivo de que se esclareçam as 

questões que necessitavam de uma melhor clarificação ou desenvolvimento.  

Durante a entrevista, houve a preocupação de se organizar e fazer reajustamentos das 

questões, para que o processo não se torna-se repetitivo para o aluno e para mim própria 

(investigadora). É relevante, que neste processo de entrevista que o investigador seja flexível e 

aberto, de forma a garantir as respostas às questões colocadas. O investigador também 

deveassumir uma postura neutra para não influenciar as respostas dos alunos. 

Além das questões pré-definidas, foram feitas outras questões aos alunos, com o intuito 

de facilitar e encorajar os alunos a mencionar as suas perceções, a descrever as estratégias de 
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aprendizagem de autorregulação das aprendizagens e corregulação das aprendizagens que 

adotaram, e o que pensavam e sentiam sobre determinados temas (p.e. avaliação formativa; 

trabalho em equipa; abordagem SimProgramming). 

Após a realização das entrevista, procedeu-se à sua transcrição escrita durante os meses 

de março de 2014 até dezembro de 2014.  

 

 

7.4.1.2. Procedimento e técnicas de análise das entrevistas 

 

 

As entrevistas foram submetidas ao tratamento de dados por análise temática (Braun & 

Clarke, 2006). A análise temática é um método de sistematização, identificação, e de organização, 

que oferece insights sobre padrões de significados (temas) obtidos por um conjunto de dados 

(Braun & Clarke, 2012). Através da análise dos dados, o investigador consegue verificar e 

compreender o sentido coletivo dos significados e experiências partilhadas, permitindo-lhe a 

identificação dos temas que foram mencionados, de forma comum, e para estabelecer pontos 

comuns, assim como a identificação do que é importante em relação ao tema e ao objetivo da 

investigação (ibid.). 

A análise temática é entendida como um método flexível, permitindo ao investigador 

focar-se nos dados de várias formas, podendo concentrar a análise do conjunto de dados, ou 

analisar aprofundadamente um tema específico, no que significa no seu todo (Braun & Clarke, 

2006, 2012). Pode ser entendido como um método realista, em que apenas descreve as 

experiências e os significados dos participantes, assim como pode ser entendido como um método 

contorcionista, em que analisa as formas pelas quais as experiências e os significados são 

mencionados (idem).  

Desta forma, construíram-se matrizes de análise de conteúdo (Anexo C1) que foram 

organizadas em categorias, subcategorias, indicadores e unidades de registo (Bardin, 1977; Sousa, 

2009). As matrizes de análise de conteúdo foram construídas com base na literatura sobre as 

estratégias de autorregulação das aprendizagens (Zimmerman, 2008, 2013), as estratégias de 

corregulação das aprendizagens e sobre a avaliação formativa. Para a matriz de conteúdo 

relacionada com as perceções dos alunos sobre a abordagem SimProgramming foi construída com 

base dos tópicos que pretendia-se obter as opiniões (p.e. sugestões para a aplicação da abordagem 

SimProgramming; opiniões sobre tarefas específicas; perceções sobre de que forma contribuiu 

para a aprendizagem). 
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As categorias e subcategorias foram desenvolvidas a priori com base nos constructos 

teóricos. As subcategorias são organizadas por indicadores relacionados de acordo com cada um 

dos conjuntos de temas da entrevista.   

Os indicadores são definições claras para cada tema, que foi identificado nas respostas 

das entrevistas. Ou seja, são palavras ou frases-chave que indicam especificamente a ideia que o 

entrevistado se refere, como por exemplo, “Pesquisa de informação”.  

Quanto às unidades de registo, constituem recortes textuais das respostas dos 

entrevistados, que são apresentados por códigos numéricos que representam os entrevistados e 

pela data de realização da entrevista. 

Durante o processo de análise de conteúdo das entrevistas foram reformuladas/mudadas 

as subcategorias e os indicadores que apareceram a posteriori, e de acordo com o que foi 

identificado nas entrevistas. Consistiu num processo cíclico de melhorias, sínteses e de reflexões, 

no qual foram feitas várias releituras das transcrições para selecionar os recortes textuais 

relevantes para a investigação.  

Após a conclusão das matrizes de análise de conteúdo, organizou-se e apresentou-se os 

resultados em tabelas, com o código dos alunos (p.e. “E1”) que referiram cada um dos 

indicadores, identificando quais foram as estratégias de autorregulação das aprendizagens 

(Capitulo 8) e de corregulação das aprendizagens (Capítulo 9) adotados pelos alunos na atividade, 

assim como as suas perceções sobre a avaliação formativa (Capítulo 11), estratégias de 

autorregulação das aprendizagens (Capitulo 14) para a preparação das provas escritas, e sobre a 

abordagem SimProgramming (Capítulo 13).  

 

 

7.4.2. Técnica de análise e tratamento de dados para os formulários 

semanais individuais, formulários quinzenais em equipa, e para as 

reuniões quinzenais em equipa 

 

No 1.º estudo de caso (MP3, 2012/2013) foram analisados 401 formulários semanais 

individuais (Quadro 16) que foram entregues durante as 10 semanas em que decorreu a atividade. 

Cada aluno teve de submeter o seu formulário individual, com a exceção da semana 2 e semana 

10 (a última semana). A entrega dos formulários semanais individuais foi variada, ao longo das 

fases da abordagem SimProgramming (Quadro 16). 
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Como já foi mencionado na contextualização dos 97 alunos, inicialmente inscritos na 

atividade, 66 desses alunos completaram a Fase 1, realizando as tarefas solicitadas, sendo que os 

outros 31 alunos desistiram de realizar a atividade. Na primeira semana, 81 alunos entregaram os 

formulários semanais. Mas a partir da semana 3, a entrega dos formulários semanais sofre uma 

diminuição, sendo que apenas 69 formulários foram entregues. Na Fase 2 e Fase 3, 

ocasionalmente, alguns alunos não entregaram os formulários semanais individuais. Finalmente, 

na Fase 4, apenas 7 alunos entregaram os formulários semanais individuais (Semana 9), e na 

última semana, de 15 equipas, 6 entregaram o formulário em equipa. 

 

Quadro 16: Número de formulários individuais analisados – Caso 1 

Fases SimProgramming  Semanas N.º de formulários 

semanais entregues 

Total 

Fase 1 Semana 1 81 150 

Semana 3 69 

Fase 2 Semana 4 55 168 

Semana 5 65 

Semana 6 51 

Fase 3 Semana 7 31 70 

Semana 8 39 

Fase 4 Semana 9 7 13 

Semana 10 (em equipa) 6 

  Total 401 

 

Tal como se fez para a análise de dados das entrevistas, também para este instrumento, 

procedeu-se a análise temática (Braun & Clarke, 2006; 2012) com o objetivo de identificar as 

estratégias de autorregulação da aprendizagem que os alunos mencionaram durante a atividade.  

Foram construídas matrizes de análise de conteúdo (Anexo D1) baseadas no estado de 

arte sobre os tipos de estratégias de autorregulação da aprendizagem, identificação de dificuldades 

na atividade e sobre os fatores que os alunos acreditavam que influenciaram a sua motivação. 

As matrizes de análise de conteúdo estão organizadas em categorias, subcategorias, 

indicadores, e por unidades de registo (excertos de frases), que foram sendo corrigidas e 

redefinidas durante o processo de análise de conteúdo.  
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Posteriormente, realizou-se um processo cíclico de melhoria, síntese e reflexão sobre as 

matrizes de análise de conteúdo.  

Os passos adotados para a análise de dados foram os seguintes: 

1. Construção de matrizes de análise de conteúdo para cada equipa, com as 

estratégias de autorregulação das aprendizagens mencionadas pelos alunos 

(frases/excerto de frases que os alunos mencionaram nos formulários semanais 

individuais com a explicação das estratégias que adotaram). As matrizes de análise de 

conteúdo são compostas por linhas de tabela (em que em cada linha refere-se a uma 

estratégia - designada por indicadores); e nas colunas da tabela, registou-se a semana em 

que o indicador foi mencionado pelos alunos. Nas células das tabelas, encontra-se os 

códigos de identificação do aluno que mencionou determinada estratégia (p.e. E.3). 

2. De seguida, procedeu-se à elaboração de sínteses gerais de cada uma das 

equipas, e para cada um dos indicadores. 

3. Para cada subcategoria de estratégias (p.e., estratégias de 

planeamento/Organização), apresenta-se o número de alunos que mencionaram 

determinado indicador (p.e. 1.1 = 113). 

4. Finalizou-se o processo de análise e de tratamento com sínteses gerais, 

sobre cada um dos indicadores em cada uma das fases. 

 

No 2.º estudo de caso (MP4, 2013/2014) foram analisados 37 formulários quinzenais em 

equipa, através do mesmo processo de tratamento e de análise realizado no 1.º estudo de caso 

(MP3, 2012/2013), e teve o mesmo objetivo de identificar as estratégias de autorregulação da 

aprendizagem que os alunos mencionaram durante a atividade.  

 

Durante as 10 semanas em que decorreu a atividade, cada equipa teve que submeter o seu 

formulário quinzenal em equipa, neste caso, foram 5 as semanas em que esta tarefa foi solicitada. 

A entrega dos formulários quinzenais variou ligeiramente ao longo das fases da abordagem 

SimProgramming (Quadro 17). 

Como mencionado na contextualização, as 9 equipas que inicialmente estavam inscritas 

na atividade, todas elas completaram todas as fases da abordagem SimProgramming, realizando 

as tarefas solicitadas. Na primeira semana, todas as equipas entregaram os formulários quinzenais. 

Na Fase 2, Fase 3 e Fase 4, ocasionalmente, algumas equipas não entregaram os formulários 

quinzenais de equipa.  
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Quadro 17: Número de formulários quinzenais em equipa - Caso 2 

Fases SimProgramming  Semanas N.º de formulários semanais 

entregues 

Total 

Fase 1 Semana 1 9 9 

Fase 2 Semana 3 8 15 

Semana 5 7 

Fase 3 Semana 7 6 6 

Fase 4 Semana 9 7 7 

  Total 37 

 

Quanto ao procedimento da análise, foi idêntico ao 1.º estudo de caso, através da análise 

temática. Foram, igualmente construídas matrizes de análise de conteúdo (Anexo D2). As 

matrizes de análise de conteúdo estão organizadas em categorias, subcategorias, indicadores, e 

por unidades de registo (excertos de frases), que foram sendo corrigidas e redefinidas durante o 

processo de análise de conteúdo.  

No 3.º estudo de caso (MP3, 2013/2014) foram analisadas 12 reuniões quinzenais entre a 

equipa e o gestor, através dos processos idênticos de análise realizado no 1.º e 2.º estudo de caso, 

contendo o mesmo objetivo.  

Durante as 10 semanas em que decorreu a atividade, cada equipa esteve em contacto com 

o gestor através de reuniões quinzenais, que neste caso, foram 5 as semanas em que ocorreram as 

reuniões. A presença das equipas nas reuniões quinzenais com o gestor variou ligeiramente, ao 

longo das fases da abordagem SimProgramming (Quadro 18). 

Das 3 equipas, inicialmente inscritas na atividade, todas elas completaram todas as fases 

da abordagem SimProgramming, realizando as tarefas solicitadas. Na Fase 1 e Fase 2, todas as 

equipas realizaram a reunião quinzenal com o gestor. Na Fase 3 e Fase 4, ocasionalmente, 

algumas equipas não compareceram nas reuniões quinzenais.  

 

Quadro 18: Número de reuniões quinzenais entre o gestor e a equipas – Caso 3 

Fases SimProgramming  Semanas N.º de formulários semanais 

entregues 

Total 

Fase 1 Semana 1 3 3 
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Fase 2 Semana 3 3 6 

Semana 5 3 

Fase 3 Semana 7 2 2 

Fase 4 Semana 9 1 1 

  Total 12 

 

Quanto ao procedimento da análise, foi idêntico aos 1.º e 2.º estudos de caso, através da 

análise temática. Foram, igualmente construídas matrizes de análise de conteúdo (Anexo D3), que 

consistiram na adaptação conforme era analisadas as reuniões. A análise consistiu na codificação 

(Saldanã, 2009) (identificação) das estratégias através da escuta das reuniões gravadas, 

procedendo-se na sinalização das matrizes de conteúdo com a identificação da equipa que 

mencionou determinada estratégia. 

As matrizes de análise de conteúdo estão organizadas em categorias, subcategorias, 

indicadores, e por unidades de registo (excertos de frases), que foram sendo corrigidas e 

redefinidas durante o processo de análise de conteúdo.  
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7.4.3. Técnica de análise e tratamento para as fichas e reuniões 

de autoavaliação e heteroavaliação  

 

Uma das tarefas que foi solicitada aos alunos, no final da atividade, foi o preenchimento 

de uma ficha de autoavaliação e heteroavaliação (Anexo E1) relativamente ao seu desempenho 

na atividade (1.º estudo de caso, MP3, 2012/2013).  

As fichas de autoavaliação e de heteroavaliação basearam-se no trabalho de Panadero & 

Alonso-Tapia (2014), caracterizando-se por ser um instrumento que permite a realização da 

autoavaliação (perspetiva qualitativa) e da atribuição de qualificação (perspetiva quantitativa). 

Este instrumento contém critérios de avaliação, compondo-se por 3 partes: uma componente para 

com a explicação da autoclassificação, outra para a explicação da heteroclassificação, e a última, 

consiste na reflexão final sobre o seu desempenho global na atividade.   

As fichas foram preenchidas durante os meses de maio e junho de 2013. Sendo que foram 

entregues e analisadas 40 fichas de auto e heteroavaliação individuais, e foi realizada uma reunião 

de autoavaliação e heteroavaliação por solicitação da equipa em vez da ficha. 

No Caso 2 (MP4, 2013/2014) e no Caso 3 (MP3, 2013/2014), as fichas foram substituídas 

por reuniões focus group (Cohen et al., 2011; Krueger & Casey, 2014; Silva, Veloso & Keating, 

2014; Barbour, 2008; Bryman, 2015), entre o gestor e cada umas das equipas.  

As reuniões focus group (entrevistas) consistem num método de investigação cujo 

objetivo é a recolha de dados através da interação e discussão de um grupo como fonte de dados 

(Cohen et al., 2011; Krueger & Casey, 2014; Silva et al., 2014; Barbour, 2008; Bryman, 2015). 

Podem-se caracterizar-se de duas formas:  

- 1) Como uma entrevista de grupo, onde os participantes discutem um tema contribuindo 

para a uma melhor compreensão de um assunto/tema (Bryman, 2015; Krueger & Casey, 2014); 

- 2) Ou como uma entrevista focalizada, em que os participantes são selecionados por 

estarem envolvidos numa situação especifica (Bryman, 2015; Krueger & Casey, 2014).  

Nesta investigação utilizaram-se as duas formas de entrevista (grupo e focalizada), pois 

pretendeu-se que os alunos discutissem o tema da autoavaliação e heteroavaliação em relação à 

atividade que desenvolveram. Tal como explicitam Järvelä & Järvenoja (2011), as entrevistas 

feitas às equipas demostraram como é que os alunos regularam a sua aprendizagem durante uma 

tarefa colaborativa, como decorreram as interações, e como os alunos compreenderam a situação 

em conjunto. 
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A preparação de entrevistas focus group envolve cinco fases: planeamento, preparação, 

moderação, análise dos dados e divulgação dos resultados (Krueger & Casey, 2014). 

Na fase de planeamento estruturou-se o guião de entrevista (Anexo E2) com os objetivos 

pretendidos, neste caso, são idênticos aos pretendidos nas fichas de autoavaliação e de 

heteroavaliação do Caso 1.  

Na fase de preparação, a preocupação estava relacionada com as questões logísticas, 

nomeadamente: o agendamento das reuniões com as equipas para se definir a data, hora e o local 

das reuniões. Neste caso, o processo consistiu no envio de e-mail formal às equipas a explicar os 

objetivos da reunião, a sua duração e a definição do horário. Quanto ao local, todas as reuniões 

foram realizadas no meu gabinete/sala. 

Relativamente à fase de moderação, o investigador desempenha um papel ativo na 

dinamização da discussão do grupo com o objetivo de recolher dados (Silva et al., 2014). Assume-

se como um moderador da reunião, sendo essencial que possua competências de dinâmica de 

grupo e de moderação (Krueger & Casey, 2014; Aires 2011), de forma a proporcionar aos 

participantes (alunos) um ambiente confortável e com liberdade de expressarem as suas 

perceções. Tal como explicam Krueger & Casey (2014), o investigador assume um papel de 

questionar, de ouvir, de orientar a discussão, e de garantir que cada participante tenha a 

oportunidade de demonstrar a sua opinião, sem nunca emitir julgamentos. 

Por fim, a fase de análise e a fase de apresentação de resultados encontram-se detalhadas 

mais à frente. 

No Caso 2 foram analisadas 7 reuniões de autoavaliação e heteroavaliação, e no Caso 3, 

foram analisadas 3 reuniões de auto e heteroavaliação (Quadro 19). 

 

Quadro 19: Número de reuniões de autoavaliação e heteroavaliação realizadas Caso 2 e Caso 3 

 

 

 

 

Caso 2 

Equipas Data de realização Duração 

Equipa P 12/12/2013 1h 57 min 

Equipa Q 16/12/2013 47min 

Equipa R 20/12/2013 1h 02 min 

Equipa S 19/12/2013 31, 32 min 

Equipa T 12/12/2013 1h 20 min 

Equipa U 16/12/2013 1h 03 min 

Equipa V 20/12/2013 1h 14 min 

 

Equipa Z 20/05/2014 18 min 
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Caso 3 

Equipa AA 8/06/2014 1h 36 min 

Equipa BB 23/05/2014 1h 05 min 

 

 

A análise de dados procedeu-se de duas formas diferentes: 1) quantitativa e 2) qualitativa.  

De forma quantitativa, baseou-se no procedimento de estatística descritiva com o objetivo 

de descrever e sumarizar um conjunto de dados. Neste caso, os resultados da autoavaliação e 

heteroavaliação dos alunos, ou seja, pretendeu-se verificar e compreender de que forma os alunos 

atribuíram os valores a si próprios (autoavaliação), e aos seus colegas (heteroavaliação), fazendo 

uma análise, para verificar se houve grande dispersão/variação dos valores entre estas duas 

dimensões e com a avaliação final do professor. 

Procedeu-se ao cálculo da dispersão (amplitude) dos valores das classificações atribuídas, 

identificando o ponto máximo, o ponto mínimo, e a média das classificações para cada uma das 

situações que foram analisadas.  

Entende-se por amplitude a diferença entre o maior e o menor valor de um determinado 

conjunto de dados, que demonstra a dispersão dos valores desse conjunto. Neste sentido, se o 

valor da amplitude for um número elevado, então os valores do conjunto de dados estão 

distribuídos de forma afastada; se o valor da amplitude for um número baixo, então, os valores 

do conjunto de dados estão próximos uns dos outros.  

Para proceder-se ao cálculo da amplitude, tem-se o seguinte exemplo: 

Consideremos o seguinte conjunto de dados: 

 

𝑋(1)  ≤ 𝑋(2)  ≤ ⋯ 𝑋(𝑛) 

Então, o cálculo da amplitude (R) efetua-se da seguinte forma: 

 

𝑅 = 𝑋 (𝑛) − 𝑋 (1) 

Primeiramente, procedeu-se à construção de tabelas (Anexo E1) para cada uma das 

equipas com a informação sobre a autoavaliação e heteroavaliação em termos quantitativos 

(valores). A tabela era constituídas por linhas onde identificava-se o aluno (p.e. “E1”) e por 

colunas, uma para a autoavaliação, a outra para a média de heteroavaliação (atribuída pelos 

colegas), outra a avaliação do professor. Exemplo (Cf. Figura 20): 

 

Aluno Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 
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(média) (em 6 valores) 

E35 15 14,75 12,7 (3,8) 

E5 - 15,2 12,4 (3,7) 

E36 15 14,75 11,8 (3,5) 

E37 16 14,75 11,8 (3,5) 

E38 15 16 13 (3,9) 

E39 16 15,75 12,7 (3,8) 

Média Final 15,4 15,2 12,4 

Figura 20: Exemplo de tabelas de autoavaliação e heteroavaliação por equipa 

Depois, para cada estudo de caso, foram construídas tabelas com a síntese dos resultados 

obtidos. A tabela era constituída por linhas onde identificava-se a equipa (p.e. “ Equipa A”), e por 

três colunas, em que uma destina-se para a autoavaliação, outra para a média de heteroavaliação 

(atribuída pelos colegas), e a terceira para a avaliação do professor (avaliação final).  

Para cada uma destas dimensões (autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final do 

professor), identificava-se o valor mínimo (o valor mais baixo que foi atribuído), o valor máximo 

(o valor mais alto que foi atribuído) e a média dos valores (a média dos valores atribuídos). Por 

exemplo (Figura 21), para a equipa A, na dimensão da heteroavaliação identificou-se que a nota 

mínima que foi atribuída a um colega foi de 14,75 valores, já a nota máxima que os alunos 

atribuíram a um colega foi de 16 valores, a média da heteroavaliação rondou os 15,2 valores.  

 

Figura 21: Exemplo de tabela de síntese da autoavaliação e heteroavaliação para cada estudo de caso. 

 

Equipas Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

(Equipa de Ensino) 

Min. Max. Média Min. Max. Média Min. Max. Média 

A 15 16 15,4 14,75 16 15,2 11,8 13 12 

B 17 19 17,85 18 19,5 18,4 15,05 17,95 16,2 

C 11 12 11,7 8 12 10,2 6,45 11,5 8,2 

(…)          

Média 

Final 

Geral  

15,1 17,35 16,25 14,3 17,7 16,21 12,2 14,9 13,3 
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Após a construção das tabelas, procedeu-se à estatística descritiva através do cálculo da 

amplitude para identificar os seguintes aspetos: 

- Intervalo dos valores mínimos: corresponde ao conjunto de valores mínimos que os 

alunos atribuíram a si próprios (autoavaliação), obtiveram pelos seus colegas (heteroavaliação) e 

o conjunto de valores mínimos atribuídos pelo professor (avaliação final da atividade). 

- Intervalo dos valores máximos: corresponde ao conjunto de valores máximos que os 

alunos atribuíram a si próprios (autoavaliação), obtiveram pelos seus colegas (heteroavaliação) e 

o conjunto de valores máximos atribuídos pelo professor (avaliação final da atividade). 

- Intervalo das médias dos valores mínimos e máximos: corresponde ao conjunto das 

médias dos valores (mínimos, máximos) que os alunos atribuíram a si próprios (autoavaliação), 

obtiveram pelos seus colegas (heteroavaliação) e a classificação atribuída pelo professor 

(avaliação final da atividade). 

- Intervalo média geral das classificações: médias dos valores que os alunos atribuíram 

a si próprios (autoavaliação), aos seus colegas (heteroavaliação) e os valores atribuídos pelo 

professor (avaliação final da atividade) em cada estudo de caso. 

 

Quanto ao método qualitativo, consistiu na análise temática (Braun & Clarke, 2012) quer 

das fichas de autoavaliação e heteroavaliação (Caso 1, MP3 - 2012/2013) como nas reuniões de 

autoavaliação e heteroavaliação (Caso 2, MP4 – 2013/2014 & Caso 3, MP3 – 2013/2014), com o 

objetivo de identificar e compreender as justificações dos alunos relativas à sua autoavaliação e à 

heteroavaliação dos seus colegas. E também, para compreender, com base nos critérios de 

avaliação disponibilizados (Quadro 20), como os alunos justificavam a atribuição dos valores a 

si próprios (autoavaliação), aos colegas de equipa (heteroavaliação), analisando se houve grande 

dispersão/variação dos valores entre estas duas dimensões, e com a avaliação final do professor. 
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Quadro 20: Critérios de avaliação para auxiliar os alunos na autoavaliação e na heteroavaliação 

Critérios de avaliação Objetivos 

a) Conhecimentos teóricos - Avaliar os conhecimentos teóricos que 

adquiriu com a atividade. 

- Avaliar de que forma os conhecimentos 

teóricos que possui contribuíram para o 

desenvolvimento da atividade. 

b) Conhecimentos práticos - Avaliar os conhecimentos práticos 

(programação) que adquiriu com a atividade. 

- Avaliar de que forma os conhecimentos e 

competências práticas (programação) que 

possui contribuíram para o desenvolvimento 

da atividade. 

c) Empenho - Avaliar a dedicação e o empenho para 

atividade. 

d) Relação Interpessoal - Avaliar a forma como interagiu e relacionou-

se com os colegas de equipa. 

e) Contribuição para a equipa - Avaliar de que forma contribuiu para o bom 

funcionamento da equipa e que contributos 

ofereceu para o todo. 

f) Reflexão crítica - Análise reflexiva sobre o processo de 

aprendizagem na atividade. 

 

Foram construídas matrizes de análise de conteúdo (Anexos E2, E3 e E4), que estão 

organizadas em categorias, subcategorias, indicadores, e por unidades de registo (excertos de 

frases), que foram sendo corrigidas e redefinidas durante o processo de análise de conteúdo.  
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7.4.4. Observação participante 

 

Num processo de investigação, a observação caracteriza-se como sendo uma técnica que 

possibilita ao investigador a oportunidade de recolher dados em situações sociais “ao vivo” de 

forma natural in situ (Cohen et al., 2011), de forma sistemática, e através do contacto direto (Aires, 

2011). Ou seja, permite efetuar registos de acontecimentos, comportamentos e atitudes, no seu 

contexto próprio e sem alterar a sua espontaneidade (Sousa, 2009, p. 109). 

Em investigação de natureza qualitativa, a utilização da técnica de observação permite 

obter informações relacionadas com o contexto de estudo, fornecendo uma perspetiva holística 

de fenómenos que ocorrem naturalmente, indo além das perspetivas dos participantes, e 

permitindo a obtenção de dados que normalmente não estão alcançáveis através de outras técnicas 

(Cohen et al., 2011).  

A observação desenvolve-se em várias etapas (Aires, 2011): 

- Seleção do contexto, nesta investigação foram todas as atividades e situações que 

envolveram o contato com os alunos (aulas, reuniões, contato face-to-face); 

- A recolha de dados através de anotações de campo e da análise documental; 

- O tratamento dos dados através de reflexão dos aspetos observados, estabelecimento e 

formulação de conexões entre as várias dimensões observadas. 

Nesta investigação, adotou-se a técnica de observação participante em que consiste num 

“processo no qual a presença do observador é mantida numa situação social com o objetivo de 

efetuar uma investigação científica “ (Sousa, 2009), em que se estabelece uma relação de face a 

face com o participante, envolvendo-se na vida da comunidade educacional como se fosse um 

membro desse grupo (ibid.).  

Na observação participante, o investigador está envolvido no contexto visando a 

compreensão do fenómeno de estudo e das interações que ocorrem, oferecendo uma experiência 

direta aos significados dos participantes (Ritchie, Lewis, Nicholls, & Ormston, 2013).  A 

observação participante é útil para analisar situações específicas e permite recolher informações 

detalhadas e descritivas do que ocorre (Cohen et al., 2011). 

Na prática da observação participante, é essencial que o investigador tenha a capacidade 

de evitar efeitos intrusivos ou enviesamentos da sua presença na recolha de dados, no tratamento 

de dados, de forma a salvaguardar a validade dos resultados. 

Nesta investigação, os dados obtidos através da técnica de observação foram essenciais 

para complementar os dados obtidos por outros instrumentos, para compreender alguns 

fenómenos e situações que ocorreram durante o processo de atividade (p.e. mudança de aluno-

líder), a fim de relacionar os dados e estabelecer pontos de conexão entre os temas. 
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Ao longo da investigação, desempenhei tanto o papel de investigadora como o de gestora 

de projeto (na terminologia SimProgramming) colaborando nas UC, desta forma adotei a 

observação participante. Procedendo a registo de notas de campo (p.e. registo de entrega de 

tarefas; registo como decorreu as reuniões com os alunos, etc.) e registo áudio e fotográfico de 

aulas e de reuniões com os alunos, salvaguardando os procedimentos éticos da investigação. 

O contacto estabelecido entre a investigadora e os alunos foi importante na consolidação 

das relações sociais e humanas, permitindo um à-vontade por parte dos alunos em expressarem 

as suas perceções naturais sobre determinados temas relacionados ou não com a atividade, e em 

contrapartida permitiu-me obter outros tipos de dados. 

 

 

7.4.5. Anotações de Campo 

 

 

As anotações de campo proporcionam ao investigador a oportunidade de registar 

sistematicamente observações que ao longo do tempo poderiam perder a sua objetividade. Com 

as notas de campo regista-se dados associados à investigação, que podem complementar outros 

dados. Podem ser registos formais e específicos, como podem ser aspetos descritivos ou reflexivos 

do investigador (Bodgan e Biklen,1994). As notas de campo, consistem na descrição escrita do 

que o investigador observa, experiencia e reflete durante o processo de recolha de dados 

(Lichtman, 2006; Ritchie et al., 2013).  

Nesta investigação, as anotações de campo consistem em grelhas de avaliação com o 

objetivo de compreender os resultados gerais obtidos nas classificações finais da atividade, e as 

grelhas de observação para verificar a dinâmica de trabalho de equipa (Anexos F). 

As grelhas de avaliação e de observação estão organizadas em tabelas, onde incluem, 

anotações com o registo:  

- Da entrega das tarefas semanais, nomeadamente os formulários semanais ou quinzenais; 

- Informações sobre cada aluno, a mencionar se atingiu ou não os objetivos de 

aprendizagem da semana;  

- A informar se o aluno esta a ir num bom caminho; 

- A informar sobre quais os aspetos que os alunos ou as equipas necessitam de melhorar; 

- Da participação dos alunos-líderes nas reuniões semanais com a investigadora 

(identificação de problemas, quais foram os alunos-líderes que estiveram presentes na reunião, 



Parte III – Metodologia de investigação 

Capítulo 7 – Projeto de investigação implementado 

 

 

 
127 

 

quais foram os principais tópicos debatidos nas reuniões), -idem para as tarefas realizadas em 

equipa; 

 - A informar sobre a dinâmica da equipa (mudança de aluno-líder, desistência de alunos, 

problemas técnicos ou de relacionamento interpessoal);  

- E por fim, notas com informação sobre quais as equipas e o porque de terem recebido 

intervenções de acompanhamento/motivacional/feedback da investigadora. 

A análise destas anotações tem o intuito de verificar se ocorreram melhorias nos 

resultados de aprendizagem dos alunos e das equipas, durante a implementação da abordagem 

SimProgramming, comparativamente com as experiências pedagógicas anteriores (Morgado et 

al., 2012; Nunes et al., 2015). 

 

 

7.5. Fiabilidade e validade  

 

Durante uma investigação de natureza qualitativa, nem sempre as questões associadas à 

validade e fiabilidade são tarefa fácil, dada a sua natureza flexível e aberta. A objetividade é algo 

que o investigador tem de fomentar ao longo da investigação através de explicação analítica 

próxima do contexto real atribuído pelos participantes e com o confronto de perspetivas e criticas 

intersubjetivas.  

A autenticidade ao relatar a realidade, relaciona-se com a forma de interpretar os dados 

analisados, pelo que é importante que sejam expostos fielmente ao real. Deve-se ter cuidados na 

recolha de dados, para que seja possível um relato fiel à realidade, assim como, para se ter 

flexibilidade e variabilidade nas técnicas na triangulação de dados e na interpretação dos dados.  

O rigor e a adequabilidade são essenciais para a seleção dos instrumentos e procedimentos 

metodológicos de recolha e análise, bem como a boa explicitação dos procedimentos adotados 

para que a investigação possa ser replicada. 

Para assegurar a validade e a fiabilidade desta investigação, foram implementados um 

conjunto de procedimentos (já mencionados anteriormente), desde a obtenção de dados por 

múltiplas fontes, a processos cíclicos de melhoria da análise de dados, reflexão e redefinição de 

processos de análise. Em suma: a triangulação de dados (Yin, 2005). 

Nesta investigação, ao longo das diferentes fases da atividade que os alunos 

desenvolveram, a triangulação de dados permitiu fazer o cruzamento de informações provenientes 

dos vários instrumentos aplicados, facilitando a compreensão das perceções dos alunos nas 

diversas fontes de dados e ao longo do tempo. 
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7.6. Considerações éticas (confidencialidade)  

 

A qualidade de uma investigação também é determinada pela responsabilidade ética do 

investigador em salvaguardar a confidencialidade e garantir o anonimato dos participantes. Desta 

forma, teve-se a preocupação de seguir as orientações/recomendações comuns quando se 

desenvolve uma investigação, neste caso, para proteger o entrevistador e entrevistado elaboraram-

se declarações de consentimento informado que foram assinadas pelos participantes declarando 

que autorizavam a gravação e o uso dos dados (Anexos B2), garantindo a confidencialidade e o 

anonimato dos entrevistados.  

Inicialmente, aquando da explicação da atividade que os alunos (participantes) tinham de 

realizar, foi-lhes explicado que me encontrava a realizar um projeto de investigação doutoral 

mencionando os objetivos de investigação, fornecendo-lhes as declarações de consentimento 

informado relativas à investigação geral (Anexo B2) em que os alunos participaram de forma 

voluntária. 

Também se garantiu o anonimato e a confidencialidade dos participantes, sendo a 

identidade dos participantes protegida através do uso de códigos (p.e. “E1” refere-se ao aluno 

participante 1), assim como as identidades dos três professores das UC. 

 

 

7.7. Limitações do estudo 

 

Esta investigação esteve interligada/paralela com as circunstâncias pedagógicas, em que 

ocorreram algumas diferenças de conceção da atividade, resultante dos diferentes professores que 

participaram na atividade. Houve algumas diferenças no contexto de estudo, nomeadamente o 

pedagógico, as quais são resultantes das circunstâncias pedagógicas, e que não foi possível a 

investigadora controlar.  

Diferenças há que dizem respeito à conceção e ao desenvolvimento da atividade, bem 

como ao número de alunos que nela participaram. Por exemplo, no 3.º estudo de caso, o número 

de alunos que participaram foi bastante inferior em relação às outras duas atividades, que se 

deveu, neste caso, ao tipo de atividade que o professor C estabeleceu (atividade optativa).  
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Também foram feitas alterações (já explicadas no Capítulo 6) em algumas tarefas, cujos 

instrumentos tinham objetivos pedagógicos, bem como de investigação (p.e. Formulário semanal 

individual). 

Contudo, apesar destas circunstâncias e alterações verificadas ao longo da investigação, 

não foram colocados em causa o cerne do projeto nem os objetivos pretendidos, nomeadamente 

a compreensão do fenómeno da autorregulação e da corregulação na aprendizagem dos alunos de 

programação de computadores, pois conseguiu-se obter os dados pretendidos. 
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Parte IV – Apresentação e discussão de resultados 

 

 

É na quarta parte da tese doutoral que se apresentam e se discutem os resultados que 

foram obtidos ao longo da investigação. Esta parte da tese é constituída por 6 capítulos: no 

Capítulo 8, apresentam-se e discutem-se os resultados sobre as Estratégias de autorregulação das 

aprendizagens aplicadas na atividade descritas nas entrevistas pelos alunos, refletindo-se sobre 

eles; no Capítulo 9, expõem-se e discutem-se os resultados sobre as Estratégias de corregulação 

das aprendizagens aplicadas na atividade descritas nas entrevistas pelos alunos, refletindo-se 

sobre eles.  

No Capítulo 10, apresentam-se e discutem-se os resultados acerca da autorreflexão e correflexão 

das estratégias de aprendizagens aplicadas na atividade dos alunos obtidos pelos formulários 

semanais individuais - Caso 1, formulários quinzenais de equipa – Caso 2, e reuniões quinzenais 

em equipa – Caso 3, refletindo-se sobre eles. Já no Capítulo 11, expõem-se e discutem-se os 

resultados das perceções dos alunos em relação à avaliação formativa, refletindo-se igualmente 

sobre eles.  

No Capítulo 12, apresenta-se a análise quantitativa e qualitativa da avaliação formativa referente 

à autoavaliação e heteroavaliação. No Capítulo 13 – Resultados gerais de aprendizagem da 

atividade, apresentam-se os resultados gerais obtidos na atividade e as perceções dos alunos em 

relação à abordagem SimProgramming, e por fim, o Capítulo 14, que diz respeito às Estratégias 

de autorregulação da aprendizagem adotadas na preparação do estudo para as provas de avaliação.
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8.1. Estratégias de autorregulação da aprendizagem aplicadas 

na atividade 

 

 

Nesta secção, encontramos os resultados de investigação relativos às estratégias de 

autorregulação da aprendizagem que foram aplicadas pelos alunos na realização da atividade das 

UC. As estratégias foram identificadas através da análise das entrevistas que foram realizadas no 

fim da atividade.  

As estratégias de autorregulação da aprendizagem que foram identificadas estão 

organizadas em sete subcategorias: A.1) Estratégias de organização e de planeamento; A.2) 

Estratégias de gestão do tempo; A.3) Identificação de dificuldades na atividade; A.4) Estratégias 

para a resolução das dificuldades na atividade; A.5) Estratégias de revisão do trabalho; A.6) 

Fatores que influenciaram a motivação; e por fim A.7) Estratégias de estruturação do ambiente. 

De seguida, apresenta-se um quadro explicativo (Quadro 21), baseado na literatura, sobre o 

entendimento acerca de cada uma das subcategorias. 
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Quadro 21: Sete subcategorias das estratégias de autorregulação da aprendizagem aplicadas na atividade. 

 

 

As subcategorias de estratégias de autorregulação da aprendizagem aplicadas na atividade 

são constituídas por indicadores, que referem-se ao tipo de estratégias que o aluno adotou, a 

identificação de dificuldades na atividade, e aos fatores que influenciaram a sua motivação. A 

subcategoria A.1) Estratégias de organização e de planeamento é constituída por 7 indicadores; 

A.2) Estratégias de gestão do tempo por 12; A.3) Identificação de dificuldades sentidas na 

atividade por 5; A.4) Estratégias para a resolução de dificuldades por 12, enquanto a A.5) 

Estratégias de revisão do trabalho identificou-se 9 indicadores, já a A.6) Fatores que influenciaram 

•DefiniçãoSubcategorias A

•Declarações acerca das estratégias que os

alunos adotaram no planeamento,

organização, e transformação de informação

para a realização da atividade.

A.1) Estratégias de 

organização, planeamento 

e transformação

•Declarações sobre as estratégias de gestão 

do tempo adotadas pelos alunos.

A.2) Estratégias de gestão 

do tempo

•Declarações sobre as dificuldades que os 

alunos sentiram na atividade.

A.3) Identificação de 

dificuldades na atividade

•Declarações sobre as estratégias de

resolução das dificuldades.

A.4) Estratégias de 

resolução das dificuldades 

encontradas na atividade

•Declarações indicando os esforços dos

alunos em relerem e procederem a revisões

no trabalho.

A.5) Estratégias de revisão 

de trabalho

•Declarações sobre os fatores que

influenciaram a motivação na percepção dos

alunos.

A.6) Fatores que 

influenciaram a motivação

•Declarações relativas às estratégias de

seleção ou de alteração do ambiente físico

ou psicológico para estimular a

concentração e o desenvolvimento da

aprendizagem.

A.7) Estratégias de 

estruturação do ambiente 
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a motivação tem 24, por último a A.7) Estratégias de estruturação do ambiente é composta por 8 

indicadores.  

Para cada uma das subcategorias supramencionadas, apresenta-se um quadro explicativo, 

sobre os indicadores que compõe cada uma delas (Anexo C2), onde se explica o que se entende 

por cada um dos indicadores recorrendo-se a exemplos de declarações enunciadas pelos alunos 

entrevistados.  

 

8.1.1. Apresentação de resultados 

 

Para a subcategoria Estratégias de Organização, planeamento e transformação (Tabela 

1.1), a estratégia mais comum foi a pesquisa de informação. Na maioria das entrevistas, os alunos 

mencionaram que procuraram informações relacionadas com o conteúdo do seu trabalho 

(tema/problema atribuído). No caso 3 foi a única estratégia que os alunos mencionaram. 

 

Tabela 1.1: Estratégias de Organização, planeamento e transformação 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso  3 

(N=6) 

1.1.1. Organização - Pesquisa de informação 16 9 4 

1.1.2. Organização – Organização da informação 

recolhida 

2 0 0 

1.1.3. Planeamento – Elaboração de plano de trabalho 6 2 0 

1.1.4. Planeamento - Seguia as orientações fornecidas 

pela equipa de gestores e diretor 

3 2 0 

1.1.5. Não tinha estratégia de planeamento 6 0 0 

1.1.6. Transformação da informação – Elaboração 

apontamentos sobre a informação encontrada 

2 0 0 

1.1.7. Transformação - Aplicação de conhecimentos 

relacionados com a prática 

1 0 0 

 

Outra estratégia mencionada pelos alunos foi de que seguiam as orientações fornecidas 

pela equipa de ensino (professor e investigadores): 
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 (…) Usei aquilo como uma espécie de check point. (…) Para 

a semana era um novo desafio, alcançava esse objetivo (…) ” (E18a, 

29/05/2013) 

“ (…) Foi seguir o que vocês pediam (…) “ (E4, 20/05/2013) 

 

Alguns alunos (n=8) mencionaram que tinham preparado um plano de trabalho 

preliminar: 

“ (…) É traçar logo um plano de início. (…) Na primeira parte 

estruturar mais ou menos (…) o trabalho que se quer (…) o que se vai 

fazer (…) ” (E24, 18/12/2013) 

 

Apenas no Caso 1, alguns alunos (n=6) reportaram que não tinha qualquer estratégia de 

planeamento de trabalho. 

“ Não me organizei. Simplesmente tinha uma reunião hoje á 

tarde, ah pronto, foi assim.” (E16, 21/05/2013) 

 “ (…) Não houve assim um planeamento estipulado foi quando 

eu podia, quando não podia, pronto. Estudava para outras coisas. ” 

(E18a, 29/05/2013) 

 

Outras estratégias foram mencionadas com menos frequência. Por exemplo, alguns 

alunos explicaram o que eles fizeram depois de recolher (pesquisa) as informações 

(processamento da informação, organização da informação, e transformação ou aplicabilidade da 

informação). 

 

 

Na subcategoria Estratégias de gestão de tempo para a atividade (Tabela 1.2), os alunos 

mencionaram a adoção de várias estratégias, sem que houvesse uma estratégia que se destacasse 

em relação às outras. 
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Tabela 1.2: Estratégias de gestão de tempo 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso  3 

(N=6) 

1.2.1. Falta de tempo 3 2 0 

1.2.2. Falta de tempo devido a outras responsabilidades 1 0 0 

1.2.3. Realização das tarefas da atividade em cima do 

momento (Procrastinação) 

6 2 0 

1.2.4. Organização nos fim-de-semanas 1 1 0 

1.2.5. Submetia na semana seguinte 1 0 0 

1.2.6. Trabalhava nas tarefas da atividade à noite 1 0 1 

1.2.7. Fator de impacto do peso da avaliação da atividade 

versus outras UC 

1 0 0 

1.2.8. Divisão das tarefas no espaço temporal 1 1 0 

1.2.9. Dedicava um dia da semana para descansar 

totalmente 

1 0 0 

1.2.10. Atividades extras-curriculares colocadas de lado 0 2 0 

1.2.11. Trabalho semanal 2 3 0 

1.2.12. Dedicava um dia especifico para realizar as tarefas 

da atividade 

3 1 1 

 

A procrastinação foi mencionada principalmente no Caso 1, diminuindo no Caso 2. Os 

alunos explicaram que devido ao facto de sentirem pressão (para entregar antes do prazo) lhes 

incutiu motivação para realizarem as tarefas. 

 “ Era difícil, mas lá está, nós era sempre faça para a última e os 

prazos era o que apertavam connosco.” (E23, 16/12/2013) 

 

No Caso 3, os alunos não fizeram qualquer tipo de menção sobre a procrastinação. 

Poucos alunos (n=5) explicaram que trabalharam durante a semana, e que dedicavam 

(n=4) um dia da semana para realizar as tarefas da atividade.  

 “ (…) Minha pesquisa era mais um dia por semana (…) que eu 

tinha mais tempo, e dedicava mais a isso. ” (E19, 30/05/2013) 

“ (…) À 3ª feira era quando fazia o trabalho.” (E24, 18/12/2013) 
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Os alunos (n=6) também explicaram que eles se sentiram incapazes de gerir o seu tempo, 

por causa de outros deveres ou responsabilidades. 

“ (…) Temos as outras cadeiras para estudar igual.” (E1, 

20/05/2013) 

 “ É que para além disso nós temos outras coisas, outras 

responsabilidades (…) ” (E5, 21/05/2013) 

 

Como se observa na Tabela 1.3, na subcategoria dificuldades que os alunos enfrentaram 

durante a realização da atividade, estas estavam relacionadas com o nível da compreensão do 

conteúdo teórico e da aplicação da componente prática da atividade. 

 

Tabela 1.3: Identificação de dificuldades na atividade 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso  3 

(N=6) 

1.3.1. Dificuldades – Conhecimentos teóricos sobre a 

tecnologia a ser estudada 

0 5 0 

1.3.2. Dificuldades – Mais que no ano anterior 0 1 0 

1.3.3. Dificuldades – Implementação da componente 

prática 

0 1 1 

1.3.4. Dificuldades - Não considera que a atividade tenha 

sido complicado de se realizar 

5 4 3 

1.3.5. Não sentiu dificuldades devido à experiência 

anterior em MP3 

0 1 0 

 

Principalmente no Caso 2, os alunos mencionaram várias dificuldades, 5 dos alunos 

mencionaram dificuldades ao nível do conhecimento teórico e na implementação prática (n=2): 

 “ Porque é uma linguagem diferente (…) essa parte foi mais 

complicado e dependia não tanto do padrão arquitetónico mas sim 

daquela parte de implementação que não conhecíamos. Não temos muitas 

bases.” (E32, 22/05/2014) 
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As dificuldades mencionadas pelos alunos ao nível individual foram escassas, mas 

quando questionados sobre dificuldades sentidas pela sua equipa, eles mencionaram várias 

dificuldades. Alguns disseram que eles não tinham experienciado quaisquer dificuldades durante 

a atividade ao nível individual (n=12): 

“ Nós estávamos habituados com MVC, mas achei fácil. É mais 

trabalhoso, porque todas as semanas tínhamos que entregar relatórios 

e assim. ” (E12, 22/05/2013) 

“Depois houve aquela introdução com o professor B que fiz o 

programa, depois de fazer o programa já estive à vontade, já sabia 

como aquilo mexia, já sabia a biblioteca, c# já sabia por isso foi fácil.” 

(E26, 27/01/2014) 

“ Não, foi acessível. Fui muito importante na parte de fazer o 

jogo. Foi um bom suporte para nós também. Não houve grandes 

dificuldades a matéria, uma era dado na aula o outro era fácil de 

perceber.” (E33, 28/05/2014) 

 

 Houve um aluno que explicou que não sentiu dificuldades no Caso 2 devido à experiência 

que teve no Caso 1: 

 “ (…) Já tinha uma noção do que tinha que fazer. (…) Este ano 

foi muito mais fácil, uma pessoa tinha consciência do que tinha que fazer.” 

(E17b, 20/12/2013) 

 

 

Na Tabela 1.4 a estratégia mais mencionada pelos alunos para resolver as suas 

dificuldades foi a pesquisa de informação (no Caso 1, n=15; no Caso 2, n=5; no Caso 3, n=4): 

 “Porque em termos teóricos o Google é o nosso melhor amigo. 

Uma pessoa tem uma dúvida, faz a pergunta e ele responde.” (E7, 

21/05/2013)  

“ (…) Lia um artigo fazia upload, que encontrava na net que nos 

ajudasse (…) ” (E24, 18/12/2013) 

 

De seguida, a estratégia de procurar ajuda social tanto do professor (no Caso 1, n=12; 

Caso 2, n=3) como dos colegas (no Caso 1, n=10; no Caso 2, n=6). 
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 “Os [conteúdos] que eu achasse importante, falava com gente que 

eu achasse que sabiam” (E11a, 22/05/2013) 

“ Ou falar com eles [colegas de equipa]. Havia sempre alguém, 

aquilo que eu não percebia havia sempre alguém que percebia. ” (E23, 

16/12/2013) 

“ Tentei procurar os professores para me ajudar (…)” (E18a, 

29/05/2013) 

 

Tabela 1.4: Estratégias para a resolução de dificuldades. 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso  3 

(N=6) 

1.4.1. Procura de ajuda social (PAS) – Não procurou 

qualquer ajuda 

2 0 0 

1.4.2. PAS – Não procurou ajuda do Professor 5 2 2 

1.4.3. PAS - Não procurou ajuda dos colegas 5 1 2 

1.4.4. PAS - Não procurava ajuda por ter um ritmo de 

trabalho diferente (Trabalhador – estudante) 

1 0 0 

1.4.5. Resolução de dificuldades (RD) – Pesquisa de 

informação   

15 5 4 

1.4.6. RD – Recursos a exercícios práticos 1 1 2 

1.4.7. PAS – Professor 12 3 0 

1.4.8. PAS – Colegas de equipa 10 6 1 

1.4.9. PAS – Colegas senior 3 1 2 

1.4.10. PAS – Membro da família 1 0 0 

1.4.11. PAS – Outros  1 1 0 

1.4.12. RD - Desiste de procurar ajuda, apesar de não 

encontra informação através da pesquisa. 

2 2 0 

 

 

No entanto, vários alunos (n=13) referiram não ter procurado ajuda: 2 alunos não 

procuram qualquer tipo de ajuda, 5 alunos não procuraram a ajuda do professor e 5 alunos não 
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procuraram a ajuda dos seus colegas. Também, no Caso 3, 4 alunos mencionaram que não 

procuraram ajuda social: 2 alunos não procuraram a ajuda do professor, e os outros 2 alunos 

mencionaram que não procuraram a ajuda dos seus colegas. Algumas dos motivos apontados 

pelos alunos para não procurar a ajuda do professor estavam relacionados com os sentimentos de 

timidez, vergonha, medo ou inferioridade. 

 “ Eu tenho muita vergonha, os primeiros e-mails ao professor 

(…) eu chegava a dizer: desculpe professor se as minhas perguntas o 

fazem rir. Eu tinha vergonha, eu tinha medo que as minhas perguntas 

fossem tão disparatadas que o professor rir-se das minhas perguntas (…)” 

(E22, 12/12/2013) 

“ (…) Não se estava tão a vontade para pedir ajuda sobre o 

assunto. ” (E31, 22/05/2014) 

 

Houve alunos que desistiram de tentar resolver as dificuldades (no Caso 1, n=2; no Caso 

2, n=2), ou seja, os alunos não esclareciam as suas dúvidas/problemas. 

 “ (…) Passavam ao lado (…) tentava contornar. ” (E11a, 

22/05/2013) 

“ Desesperava… avançava sem perceber. É um defeito que eu 

tenho, ou encontro [informação] senão encontro desisto. ” (E28, 

06/02/2014) 

 

No Caso 2, os alunos mencionaram que procuram ajuda social e que não houve alunos 

que mencionaram o oposto (ou seja, que não procuraram ajuda social, como aconteceu no Caso 

1). Os alunos com estatuto de trabalhador-estudante explicaram que tinham dificuldades em 

procurar ajuda de colegas devido às diferenças nos padrões e ritmos de trabalho. 

 “ E eles [colegas, alunos de regime normal] também trabalham a 

ritmo diferente de mim, e eu trabalho mais à noite, enquanto eles não, é de 

dia, e eu não posso andar assim, são coisas diferentes. ” (E8, 22/05/2013) 

“É normal porque eu e o E58 não estamos cá, embora a gente 

tenhamos grupo no facebook, os restantes elementos estão aqui todos os 

dias, veem-se todos os dias, falam-se todos os dias, iam fazendo as coisas 

entre eles.” (E17b, 20/12/2013) 
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Na subcategoria Estratégias de revisão das tarefas requeridas para atividade (Tabela 

1.5) observa-se que as estratégias mais comuns dos alunos, nos três casos foram: verificação de 

erros de ortografia, revisão da construção frásica e a correção do conteúdo teórico. 

 “A revisão que eu fazia era mais em termos de erros 

ortográficos, para ver se as frases faziam sentido ou assim, era mais 

nesse sentido.” (E4, 20/05/2013)   

“ Era mais a questão do português (…) “ (E23, 16/12/2013) 

“ Normalmente uma pessoa tentar ver a gramática, leio o 

trabalho, vou fazendo, a ver se tem nexo (…) ” (E32,22/05/2014) 

 

Tabela 1.5: Estratégias de revisão das tarefas requeridas para atividade 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso  3 

(N=6) 

1.5.1. Não fazia revisão 5 0 0 

1.5.2. Componente prática de programação 1 2 0 

1.5.3. Adição de informação 2 1 0 

1.5.4. Correção de erros ortográficos e de construção 

frásica 

8 2 1 

1.5.5. Revisão e alterações de forma geral 9 1 2 

1.5.6. Correção de erros gramaticais e correções de 

conteúdo 

6 4 2 

1.5.7. Correção de conteúdo no geral (sem especificar) 1 0 0 

1.5.8. Evitar informação repetida 1 0 1 

1.5.9. Reflexão sobre o feedback que as outras equipas 

obtinham através do professor 

0 1 0 

 

 

No Caso 1, alguns alunos afirmaram não terem revisto o seu trabalho, algo que no Caso 

2 não foi mencionado. Um facto interessante, que surgiu no Caso 2, foi de um aluno referir que 

fez a revisão do trabalho refletindo sobre comentários que foram dados pelo professor às outras 

equipas.  
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“ (…) Eu tentava fazer sempre uma análise, comparando com 

os grupos que apresentavam, tentava ver os pontos fortes das 

apresentações dos outros, e tentar não copia-los mas adaptar ao nosso 

projeto também, as formas como eles abordavam acho que estavam 

mais do lado de cá, a formas como apresentavam os conteúdos também, 

o que é que eles falaram, como é que eles falaram. Aliás a apresentação 

da E26 se eu não estivesse atento se calhar não tinha reparado que 

aquilo era importante para a nossa tecnologia, se calhar não tínhamos 

terminado o trabalho.” (E18b, 12/12/2013) 

 

No Caso 2, o foco da revisão foi mais ao nível do conteúdo, em vez das revisões 

superficiais que foram mencionadas principalmente no Caso 1. 

 “ (…) Rever várias vezes o código, várias vezes o fluxo. Para ver 

se estava correto (…) A ver se havia maneiras melhores. (…) ” (E3A, 

20/05/2013)   

“ (…) Pelo menos o RSS experimentávamos de várias maneiras, 

era testá-lo: Funcionava com este, tentávamos testar em vários sites (…) 

testávamos e revíamos o código.” (E27, 28/01/2014) 

 

Na subcategoria relacionada com os Fatores que influenciam a motivação (Tabela 1.6), 

os alunos expressaram vários fatores no qual sentiram que afetou a sua motivação, de forma 

positiva ou negativamente (falta de motivação). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1.6: Fatores que influenciam a motivação 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso  3 

(N=6) 

1.6.1. Finalizar o programa de estudos (Curso EI ou TIC) 6 2 0 
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1.6.2. Terminar/realizar a UC MP3 ou MP4 4 1 4 

1.6.3. Manter a bolsa de estudo 1 0 0 

1.6.4. Mostrar a habilidade para completar a atividade 

(chegar ao fim) 

1 0 0 

1.6.5. Apresentar bons resultados 3 1 1 

1.6.6. Interesse por programação 2 1 0 

1.6.7. Cumprir com as tarefas solicitadas  1 2 1 

1.6.8. Impacto do peso da avaliação da atividade 17 8 4 

1.6.9. Apresentar um trabalho em que concordava com o que 

foi feito 

1 0 0 

1.6.10. Retrospeção sobre a experiência de vida anterior 1 0 0 

1.6.11. Responsabilidade por trabalhar em equipa 1 0 0 

1.6.12. Considera o processo interessante (abordagem 

SimProgramming) 

1 0 0 

1.6.13. Aprendizagem 3 3 2 

1.6.14. Preparação para o mercado de trabalho 2 2 0 

1.6.15. Evitar o stress da procrastinação 1 0 3 

1.6.16. Trabalhar com uma nova equipa 0 1 1 

1.6.17. A atividade ajuda a desenvolver competências em 

programação 

0 9 5 

1.6.18. A atividade ajuda a desenvolver competências 

interpessoais 

0 4 0 

1.6.19. A atividade ajuda nos resultados gerais de MP3 ou 

MP4 

0 3 2 

1.6.21. Falta de motivação – está cansada (estudar) 1 0 0 

1.6.22. Falta de motivação – Não ter nota suficiente para 

concluir a UC 

1 1 1 

1.6.23 Falta de motivação – Não aprendeu algo de novo e 

útil 

5 0 1 

1.6.24. Falta de motivação - Queria aprender mas não 

conseguia 

1 0 0 

 

A maioria dos fatores motivacionais são de natureza pessoal, mas alguns são associados 

às dimensões interpessoais e sociais, tais como:  

A conclusão do curso (a tradicional celebração em Portugal de “queimar as fitas”): 

 “ O que motivou mais foi este ser o último ano, acabar este ano, 

queimar as fitas, dizer aos meus pais que estou licenciado, o que me 

motivou este semestre era isso. ” (E27, 28/01/2014) 

 “ E motivei-me realmente no ponto e que tinha que terminar o 

curso agora.” (E19, 30/05/2013) 
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A perceção de que o trabalho/atividade contribuiu para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento de competências:  

“ (…) Aprendeu-se um padrão novo, quais as diferenças em 

relação ao MVC, quais as vantagens. (…) Valeu a pena porque 

aprendemos coisas novas. ” (E7, 21/05/2013) 

“ (…) Eu gostei muito (…) foi ter que aprender algo que ninguém 

te ensina, vais à procura, lês e tentas criar uma algo novo. Não sabes nada 

disso, para mim foi a parte mais interessante disto. (…) Estávamos a por 

uma coisa nova a funcionar (…) ” (E10, 22/05/2013) 

 

Também, o impacto do peso da avaliação foi dos fatores mais mencionados pelos alunos 

de ter influenciado a sua motivação. 

 “Eu também só trabalhei por causa da nota (…) ” (E15, 

23/05/2013) 

 

No Caso 2 e no Caso 3, os alunos mencionaram outros fatores que influenciaram a sua 

motivação, incluindo a perceção de que a atividade ajudou a desenvolver competências 

interpessoais, competências de programação, e também que ajudou a compreender o conteúdo 

teórico e prático da UC (no Caso 2, n=3; no Caso 3, n=2). 

“ Ganhei mais autonomia na programação (…) todo aquele 

conhecimento adquirido. Mais autonomia ajuda bastante.” (E27, 

28/01/2014)  

“ Sim, acho que fiquei com mais experiencia ao nível de 

coordenação de uma equipa, acho que também tenho outra maturidade em 

trabalhar com pessoas, acho que foi bom.” (E18b, 12/12/2013) 

“ (…) Encaixar a matéria para a última frequência foi muito mais 

fácil (…) eu senti muito mais facilidade depois da terceira apresentação 

depois do que fiz do trabalho, senti muito mais facilidade em perceber o 

código, os códigos na aula, acho que encaixava melhor.” (E22, 

12/12/2013) 

 

Os fatores mencionados pelos alunos sobre a falta de motivação estão relacionados com 

o facto de terem uma classificação global na UC muito baixa, o que não lhes permitia concluir a 
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UC (devido as avaliações/classificações obtidas em outras componentes, tais como testes 

escritos): 

 “ É como eu digo como eu já estou arrumado, eu não vou fazer 

mais nada, tenho outros trabalhos, já não dá mesmo (…) Fiquei 

descontente também, porque sacrifiquei muito tempo nas reuniões, a 

desenvolver aquilo e abdiquei de outras cadeiras para isto. Fiquei 

desiludido, fiquei frustrado. Mas o que eu posso fazer as regras são assim, 

há que cumprir com as regras. ” (E18a, 29/05/2013) 

“ (…) Desmotiva um bocadinho estar ali até a acompanhar e a 

estudar, e não estar a conseguir ter resultados.” (E27, 28/01/2014) 

“ Em MP4 desisti por causa da nota mínima. Mas se tivesse, 

continuava, e porque tinha a ver com a matéria.” (E29, 20/05/2014) 

 

E o sentimento de não ter aprendido nada de novo ou útil, no Caso 1 e no Caso 3 (que são 

as edições da UC MP3): 

 “ Não aprendi nada com aquilo. Não me disse absolutamente 

nada. ” (E15, 23/05/2013) 

“Não, foi mais o conteúdo da matéria que não nos interessava 

para nós. Não tinha nada a ver (…) Se calhar estar a aprender mais sobre 

o que dá mos nas aulas ajudava e motivava-nos mais (…) Para fazermos 

mais alguma coisita (…) Não motiva ninguém porque não estamos a dar 

aquela matéria, estar a fazer uma coisa só porque sim ” (E29, 20/05/2014) 

 

Para a subcategoria Estratégias de estruturação do ambiente (Tabela 1.7), no Caso 1 e 

no Caso 2, a maioria dos alunos quando trabalham sozinhos referiram que preferem fazê-lo em 

casa. Outros locais foram mencionados, nos três estudos de caso, como a biblioteca ou os cafés 

da cidade. 

 “Há sítios que são melhores. Isso depende das pessoas. 

Geralmente trabalho e estudo em qualquer lugar, pode ser aqui no bar, na 

biblioteca ou em casa é igual.” (E31, 22/05/2014) 

 “Se era para fazer coisas, sozinha, fazia-as em casa.” (E4, 

20/05/2013) 
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Tabela 1.7: Estratégias de estruturação do ambiente 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso  3 

(N=6) 

1.7.1. Ambiente Físico (AS) – Casa 16 7 0 

1.7.2. AS – Biblioteca 4 2 0 

1.7.3. AS – Vários locais 3 2 1 

1.7.4. Estratégia de concentração/foco (EC) - Silêncio 6 1 0 

1.7.5. EC – Estudar com música 3 1 0 

1.7.6. EC – Ambiente com ruído de fundo 2 0 0 

1.7.7. EC – Local sem distrações 5 2 0 

1.7.8. EC – Insconstante 2 1 0 

 

No âmbito das estratégias de concentração, houve alunos que mencionaram a preferência 

por lugares calmos. No entanto, não houve nenhuma explicação dos alunos sobre estratégias 

específicas que eles usaram para manterem o foco e a concentração na realização das tarefas. No 

Caso 3, os alunos mencionaram pouco essas estratégias. 

 

8.1.2. Discussão de resultados 

 

Os alunos mencionaram a aplicação de várias estratégias de autorregulação das 

aprendizagens, tais como: pesquisa de informação; revisão de tarefas; gestão de tempo; procura 

de ajuda social; resolução de dificuldades; e de estruturação do ambiente físico. Contudo, outras 

estratégias também foram mencionados, mas por poucos alunos, nomeadamente: estratégias sobre 

o processamento de informação, organização, ou aplicação (transformação); autorreflexão e 

autoavaliação; estratégias psicológicas para melhorar a atenção e concentração; e a 

consciência/reflexão sobre as suas dificuldades. 

Em relação às Estratégias de organização, planeamento e transformação, o indicador 

mais mencionado foi o de Organização - Pesquisa de Informação. Como alguns alunos 

mencionaram, as instruções que foram fornecidas aos alunos, definindo metas, fornecendo as 

guidelines para cada tarefa, ajudou os alunos no planeamento da atividade, confirmando que o 

apoio instrucional ajuda na aprendizagem dos alunos (Wäschle et al, 2014; Panadero & Jonsson, 

2013). No entanto, no Caso 1 vários alunos mencionaram que não tinha uma estratégia de 
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planeamento, algo que no Caso 2 não é mencionado, porque como explicaram os alunos, já 

estavam familiarizados com a abordagem e com tipo de tarefas solicitadas, permitindo-lhes uma 

melhor organização, por exemplo:  

“Organizamo-nos melhor do que nos trabalhos anteriores. 

Melhor do que MP3.” (E3b, 25/02/2014) 

No Caso 3, os alunos não mencionaram em detalhe o tipo de estratégias que adotaram. O 

contato semanal entre as equipas e um gestor ajudou-os na adoção de estratégias, ao longo do 

tempo. Mas é necessário analisar as reuniões estabelecidas entre o gestor e as equipas para 

confirmar este assunto. Porém, também há a limitação no número de alunos entrevistados (n=6) 

no Caso 3. 

Em todos os casos (Caso 1, 2 e 3), poucas estratégias de transformação da informação 

foram mencionadas pelos alunos. No entanto, no Caso 1 “Some students mentioned in the weekly 

forms the adoption of transformation strategies (…)” (Pedrosa et al., 2016b), e que um 

instrumento para ajudar os alunos a realizar autorreflexão é essencial para a melhorar a sua 

consciência/reflexão sobre as tarefas da atividade que desenvolveram. Isto vai ao encontro da 

perspetiva de Bos & Brand-Gruwel (2016), no qual explicam a necessidade de criar momentos 

para ajudar os alunos a monitorizar a sua aprendizagem. No Caso 2 e no Caso 3, mais informações 

foram obtidas através da realização de uma triangulação de dados, incluindo: a análise dos 

formulários quinzenais pela equipa (Caso 2) e pelas reuniões quinzenais entre a equipa e gestor 

(Caso 3), no qual confirmam a hipótese de que um instrumento ou que a ajuda pedagógica de um 

gestor pode levar a melhoria da autoconsciência dos alunos. 

Relativamente às Estratégias de gestão de tempo, a procrastinação foi mencionada 

principalmente no Caso 1, mas diminuiu no Caso 2, e no Caso 3 não foi mencionada pelos alunos. 

Acredita-se que no Caso 2 esta diminuição deveu-se à experiência anterior que os alunos tinham 

de MP3, pois já sabiam qual era a melhor forma para gerirem o seu tempo, de acordo com as 

tarefas que tinham de realizar (em que também já sabiam que tipo de tarefas eram). Já no Caso 3, 

acredita-se que a procrastinação não foi relatada devido ao acompanhamento de um gestor de 

forma mais personalizada junto de cada umas equipas.  

Alguns alunos mencionaram que dedicavam um dia por semana para realizar as tarefas 

da atividade, e de que as guidelines contribuíram para os alunos organizarem as suas tarefas de 

acordo com os prazos, o que confirma a perspetiva de que o apoio instrucional tem impacto na 

aprendizagem (Wäschle et al., 2014). 

Em todos os três casos, os alunos mencionaram várias razões para a falta de tempo na 

gestão das suas tarefas: “because of tasks and tests they need to account for in the various courses 

throughout the semester” (Pedrosa et al, 2016b.), confirmando que a carga de trabalho tem 
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impacto na aprendizagem (Kyndt et al.,2014). Desta forma, recomenda-se que haja uma 

cuidadosa coordenação entre os professores das várias UC, na conceção de metas e processos de 

aprendizagem, para evitar sobrecarga de trabalho para os alunos. 

Em relação à Identificação das dificuldades na atividade, nos três casos, alguns alunos 

(n=12) mencionaram que a atividade não era demasiado complexa. No Caso 2, houve alunos que 

relataram que sentiram dificuldades na compreensão teórica e na implementação prática. No Caso 

1, verificou-se que os alunos especificaram as suas dificuldades nos formulários individuais (Cf. 

Capítulo 10), o que leva a concluir que os formulários são um instrumento útil para fazer os alunos 

refletirem sobre as suas dificuldades específicas nas tarefas (Pedrosa, et al., 2016b). 

Quanto às Estratégias para a resolução de dificuldades, a estratégia mais mencionada 

pelos alunos foi a pesquisa de informação, mas também mencionaram a procura de ajuda social 

do professor e dos colegas. Porém, vários alunos no Caso 1 mencionaram não ter procurado ajuda. 

Algumas das razões apontadas para não procurar o professor relacionavam-se com sentimentos 

de timidez, vergonha, medo ou inferioridade. Havia alunos que desistiram de tentar resolver as 

dificuldades, isto é, não esclareciam as suas dúvidas/problemas, confirmando a complexidade e 

importância das relações que são estabelecidas entre professor-aluno (como reportado por 

Hagenauer & Volet, 2014). Além disso, sabemos que no Caso 1, os alunos procuraram a ajuda 

em comunidades on-line embora o resultado foi insatisfatório e sem sucesso, que é uma das tarefas 

exigidas pela abordagem Simprogramming (Pedrosa et al., 2016a, b), o que confirma que os 

alunos precisam de ter a intenção em aprender com a resposta (Newman, 2008). 

Já nas Estratégias de revisão de trabalho, as estratégias mais mencionadas foram a 

revisão da ortografia e de erros gramaticais, correções ao nível de conteúdo e correções de 

construção frásica. No Caso 2 e no Caso 3, a revisão centrou-se mais no conteúdo, em vez de as 

revisões superficiais como aconteceu no Caso 1. Alguns alunos do Caso 1 afirmaram não ter 

procedido à revisão do seu trabalho/atividade, algo que no Caso 2 e no Caso 3 não foi mencionado. 

Os alunos expressaram fatores que afetaram sua motivação, sendo que a maioria é de 

natureza pessoal, mas também foram mencionados fatores relacionados com aspetos interpessoais 

e sociais. No Caso 2 e no Caso 3, os alunos estavam conscientes da importância da atividade para 

a sua aprendizagem, para o desenvolvimento de competências em programação e competências 

interpessoais. 

Por fim, as Estratégias de estruturação do ambiente, os alunos mencionaram vários 

locais. Contudo, não mencionaram estratégias psicológicas para concentrarem-se e focarem-se 

nas tarefas, nenhuma explicação foi dada pelos alunos sobre este tipo de estratégias específicas. 

Esta falta de estratégias de concentração pelos alunos é preocupante, e em futuras experiências 

pedagógicas deve-se ter em consideração. 
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Ao longo da discussão, tem-se vindo a referir a importância da adoção de técnicas de 

ensino (instrução, acompanhamento do gestor) como aspetos que têm impacto na melhoria da 

aprendizagem para os alunos em vários níveis, nomeadamente na adoção das estratégias de 

autorregulação das aprendizagens. De fato, a abordagem SimProgramming incentiva o 

desenvolvimento adequado de estratégias e técnicas de ensino para ajudar os alunos a alcançar os 

objetivos de aprendizagem. 

Verificou-se melhorias nas estratégias de autorregulação das aprendizagens do Caso 1 

para o Caso 2, nos alunos que participaram na atividade em MP3 (Caso 1) e depois em MP4 (Caso 

2). Acredito que devido a experiência de os alunos já terem realizado uma atividade, de acordo 

com abordagem SimProgramming, os ajudou a realizar a atividade em MP4 (Caso 2). Além disso, 

algumas alterações para tarefas específicas demostraram ser adequadas, como explicou um aluno: 

 “ No ano passado mudaram isso [Caso 1; MP3 2012,2013 

Implementação da abordagem SimProgramming] (…) melhorou e as 

pessoas interessaram-se mais (…) foi bom porque era uma abordagem que 

estávamos mais habituados, que era fazermos o trabalho e apresentar 

aquilo que nos fizemos, e não dependia tanto das comunidades (…) ” (E26, 

26/01/2014) 

 

8.1.3. Conclusões 

 

Os resultados suportam a noção de que a abordagem SimProgramming ajuda a melhorar 

as estratégias de autorregulação da aprendizagem dos alunos, nomeadamente: pesquisa de 

informação; revisão de trabalho; gestão do tempo; procura de ajuda social; resolução de 

dificuldades; e estruturação do ambiente. Também, as estratégias estão relacionadas com os 

objetivos pretendidos pela abordagem SimProgramming, por exemplo: na Fase 1, um dos 

objetivos da atividade relaciona-se com procura de informação sobre as tecnologias em estudo. 

No entanto, é necessário a adoção de técnicas de ensino que estimulam outro tipo 

estratégias que foram pouco mencionadas pelos alunos, como por exemplo: estratégias de 

transformação, organização, ou aplicação da informação; estratégias de autorreflexão e 

autoavaliação; estratégias psicológicas para melhorar a atenção e concentração; e estratégias para 

fomentar a consciência sobre as dificuldades específicas próprias de cada um. 

A participação em MP3 (Caso 1) nas atividades usando a abordagem SimProgramming 

ajudou os alunos a desenvolver e a melhorar estratégias de autorregulação das aprendizagens no 

Caso 2, porque verificou-se melhorias do Caso 1 para o Caso 2 em algumas estratégias de 
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autorregulação das aprendizagens. Por exemplo, a melhoria da autoconsciência sobre as tarefas 

pode ser justificada pela experiência que os alunos tiveram com MP3. Isto suporta a importância 

de ter uma experiência anterior com a abordagem SimProgramming (no Caso 2) e o que o 

acompanhamento personalizado do gestor (no Caso 3) ajudou os alunos a permanecerem mais 

conscientes da necessidade de reverem as tarefas e ficarem consciencializados com as suas 

dificuldades. 

Os fatores motivacionais também influenciaram, na perceção dos alunos, a 

autorregulação da aprendizagem e do progresso na atividade. No Caso 2 e no Caso 3, os alunos 

sentiram que a atividade ajudou a desenvolver competências em programação e de 

relacionamento interpessoal, e que contribuiu para uma melhor compreensão dos conteúdos da 

UC. 

Ao longo dos três casos, a abordagem SimProgramming tem demostrado resultados 

promissores relativamente no suporte à aprendizagem autorregulada, ou seja, a melhoria das 

estratégias de autorregulação de aprendizagem dos alunos. As alterações que foram feitas ao 

longo do tempo na abordagem SimProgramming, particularmente em algumas das tarefas 

específicas, apoiam que essas alterações foram adequadas para atingir os objetivos pretendidos. 

O desenvolvimento de atividades para consciencializar os alunos sobre os vários tipos de 

estratégias que podem adotar para atingirem o sucesso em tarefas académicas, revela-se ser um 

caminho promissor para melhorar a abordagem.  
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Capítulo 9 - Estratégias de corregulação da 

aprendizagem aplicadas na atividade 
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9.1. Estratégias de corregulação da aprendizagem aplicadas na 

atividade 

 

 

Nesta secção encontramos os resultados da investigação relativos às estratégias de 

corregulação da aprendizagem que foram aplicadas pelos alunos na realização da atividade. 

As estratégias de corregulação da aprendizagem que foram identificadas, estão 

organizadas em nove subcategorias: B.1) Estratégias de organização e de planeamento; B.2.) 

Identificação de dificuldades da equipa na atividade; B.3) Estratégias da equipa para a resolução 

das dificuldades na atividade; B.4) Fatores que influenciaram a motivação; B.5) Estratégias de 

estruturação do ambiente; B.6) Estratégias adotadas pelo aluno-líder; B.7) Dificuldades sentidas 

pelo aluno-líder; B.8) Perceções sobre o papel do aluno-líder; e por fim B.9) Perceção do aluno-

líder sobre o que os colegas pensam do seu papel. 

De seguida, apresenta-se um quadro explicativo (Quadro 22) baseado na literatura sobre 

o entendimento acerca de cada uma das subcategorias apresentadas. 

As subcategorias de estratégias de autorregulação da aprendizagem aplicadas na atividade 

são constituídas por indicadores que referem-se ao tipo de estratégias que o aluno adotou, das 

dificuldades sentidas na atividade, e os fatores que influenciaram a sua motivação. A subcategoria 

B.1) Estratégias de organização e de planeamento é constituída por 10 indicadores; B.2.) 

Identificação de dificuldades da equipa na atividade por 14; B.3) Estratégias da equipa para a 

resolução das dificuldades na atividade é composta por 8; B.4) Fatores que influenciaram a 

motivação por 27; B.5) Estratégias de estruturação do ambiente é constituída por 4; B.6) 

Estratégias adotadas pelo aluno-líder por 10 indicadores; B.7) Dificuldades sentidas pelo aluno-

líder por 9; B.8) Perceções sobre o papel do aluno-líder por 16 indicadores; e por fim B.9) 

Perceção do aluno-líder sobre o que os colegas pensam do seu papel identificou-se 7 indicadores. 

Para cada uma das subcategorias supramencionadas apresenta-se um quadro explicativo 

sobre os indicadores que compõe cada uma delas (Anexo C3), onde se explica o que se entende 

por cada um dos indicadores, e que se recorre a exemplos de declarações enunciadas pelos alunos 

entrevistados.  
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Quadro 22: Nove subcategorias de estratégias de corregulação de aprendizagens aplicadas pelos alunos na 

atividade 

 

•DefiniçãoSubcategorias B

•Declarações dos alunos sobre as estratégias que

adotaram em equipa, no planeamento e

organização para a realização da atividade.

B.1) Estratégias de

organização e planeamento

em equipa

•Declarações dos alunos indicando as dificuldades

que os alunos sentiram na atividade enquanto

equipa.

B.2) Identificação de

dificuldades sentidas pela a

equipa na atividade

•Declarações dos alunos sobre as estratégias para a

resolução das dificuldades, adotadas pela a

equipa.

B.3) Estratégias de resolução

de dificuldades adotadas

pela equipa

•Declarações dos alunos sobre os fatores que

influenciaram a motivação ao nível do

estabelecimento de objetivos e do trabalho em

equipa.

B.4) Fatores que influenciam

a motivação da equipa

•Declarações dos alunos relativas às estratégias de

seleção ou de alteração do ambiente físico para a

realização das tarefas da atividade em equipa.

B.5) Estratégias de

estruturação do ambiente

•Declarações dos alunos sobre as estratégias

adotadas pelo aluno-líder para a organização do

trabalho em equipa.

B.6) Estratégias adotadas

pelo aluno-líder

•Declarações do aluno-líder onde identifica as

dificuldades que sentiu.

B.7) Dificuldades sentidas

pelo aluno-líder

•Declarações dos alunos sobre as funções que um

aluno-líder desempenha ou deveria desempenhar.

B.8) Percepções sobre o

papel do aluno-líder

•Declarações do aluno-líder em que explica o que

pensa que os seus colegas consideram sobre o seu

papel.

B.9) Percepção do aluno-

líder sobre a opinião dos

colegas em relação ao seu

papel
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9.1.2. Apresentação de Resultados 

 

Nos três casos, as estratégias que foram mais mencionadas pelos alunos relativamente à 

forma como se organizaram e planearam a realização da atividade (Tabela 2.1 - Estratégias de 

organização e de planeamento em equipa) foram a “Organização- Reunião em equipa e a junção 

do trabalho”, e a “Planeamento – Divisão de tarefas”. Os alunos mencionaram que dividiram o 

trabalho entre eles, distribuindo as tarefas/responsabilidades (n=14): 

“ Ele esteve mais na parte teórica, domina mais a parte teórica e 

eu e o E56 dominamos mais a parte prática (…) O E10 em relação aos 

teóricos foi ele que tratou disso (…) A parte prática nós fizemos.” (E7, 

21/05/2013) 

 

Tabela 2.1: Estratégias de organização e de planeamento em equipa 

Indicadores    Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.1.1. Organização (Org) - Trabalho contínuo 1 0 0 

2.1.2. Org - Trabalho descontraído 3 0 0 

2.1.3. Org – espirito de entreajuda 6 4 0 

2.1.4. Org – Reunião de equipa e junção do trabalho 13 6 3 

2.1.5 Org - Partilha de ideias e informação  6 0 0 

2.1.6. Org - Criação de um grupo no facebook para debater 

e partilhar informações 

2 1 0 

2.1.7. Org - Criação de dropbox para partilha do trabalho 1 2 0 

2.1.8. Planeamento (Plan) – Adiantamento de tarefas 1 0 0 

2.1.9. Plan – Negociação e tomada de decisões para as 

próximas tarefas 

2 0 0 

2.1.10. Plan - Divisão de tarefas 9 3 2 
 

 

 

Depois, reúnem-se para juntar o trabalho (n=22):  

“E, depois juntamos (…) quando nós juntávamos para fazer o 

trabalho, precisávamos de saber um bocado sobre esta parte teórica, 

então fazíamos e víamos, ah este está melhor, este não está, temos que 
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fazer uma definição assim. (…) Foi bom. Nós estamos sempre juntos então 

tínhamos sempre mais tema e trabalhávamos juntos. ” (E12, 22/05/2013) 

 

Também, outras estratégias de organização e de planeamento foram mencionadas pelos 

alunos, principalmente no 1.º caso, como por exemplo a utilização de ferramentas on-line para a 

partilha de informação e de comunicação (Dropbox, Facebook). 

 

 

Os alunos identificaram várias dificuldades que a equipa sentiu durante a realização da 

atividade ( Tabela 2.2. Identificação das dificuldades sentidas em equipa).  

As dificuldades que foram comuns nos três casos dizem respeito: 

 

À “Dificuldade que sentiram na implementação da componente prática” (n=22): 

 

“ O mais difícil foi mesmo aprender os outros métodos, modelos 

arquitetónicos, o MVVM então foi um bocado difícil, o MVP foi um bocado 

difícil mas não foi tão difícil como o MVVM, porque tínhamos que 

trabalhar com XML e C#, tínhamos que misturar as duas programações, 

era um bocado complicado (…) ” (E30, 22/05/2014) 

 

Na “Gestão do tempo” (n=5): 

 “ (…) Arranjar tempo para tudo. E lá está nós encaixávamos 

todos e redirecionamos todos para fazer aquilo, isto foi o maior objetivo, 

e lá isso leva um bocado de tempo. ” (E11a, 22/05/2013) 

 

No Caso 1 e Caso 2, os alunos também mencionaram dificuldades ao nível do 

relacionamento interpessoal, nomeadamente, na organização/funcionamento da equipa (n=16) 

referindo que havia alunos que não trabalhavam (n=8): 

“ E as únicas que iam aparecendo por exemplo foi a E21, e estava 

sempre a tentar fazer alguma coisa e a pedir ajuda (…) é assim eu cheguei 

a um ponto que pensei, possa o trabalho não é só meu, no final toda a 

gente vai precisar da nota, e eles tem que começar a perceber que o 

trabalho é para todos, e não sou eu que vou fazer o trabalho deles, e 

cheguei a reunião e disse, a não ser a E21 que disse ah sim senhora temos 
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que trabalhar, uns calaram-se outros fizeram de conta que não ouviram.” 

(E19, 30/05/2013) 

 

Tabela 2. 2: Identificação das dificuldades sentidas em equipa 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.2.1. Dificuldades (Df) – Implementação da componente 

prática  

15 5 2 

2.2.2. Df - No início, não possuem conhecimentos sobre o 

padrão arquitetónico em estudo 

7 0 0 

2.2.3. Df -Reunir/organização/funcionamento da equipa   10 6 0 

2.2.4. Df – Em reunir com os colegas por serem 

trabalhadores-estudantes  

2 1 0 

2.2.5. Df - Encontrar material de apoio 2 0 1 

2.2.6. Df - Gestão de tempo 2 2 1 

2.2.7. Df - Desistência de elementos da equipa 1 1 0 

2.2.8. Df - Diferentes personalidades e opiniões 4 5 0 

2.2.9. Df - Elementos da equipa que não trabalhavam 4 4 0 

2.2.10 Df – Desmotivação dos elementos da equipa 1 0 0 

2.2.11. Df – Falha na comunicação 2 3 0 

2.2.12. Df - Não tiveram dificuldades na componente 

prática porque alguns elementos tinham facilidade nessa 

componente 

1 0 1 

2.2.13. Df – Não tiveram dificuldades devido ao 

acompanhamento dos gestores 

1 0 0 

2.2.14.  Df - Não houve problemas interpessoais 4 0 0 
 

 

 

 

 

Também tiveram dificuldade em gerir as diferentes de opiniões/ideias (n=9):  

“ Cada um tinha a sua opinião, um achava uma coisa, o outro 

achava outra, depois dávamos opiniões diferentes. ” (E12, 22/05/2013) 

 

E falha na comunicação entre os elementos da equipa (n=5): 
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“ (…) Não havia comunicação. ” (E17b, 20/12/2013) 

 

Já no Caso 3, os alunos não mencionaram dificuldades no relacionamento interpessoal. 

Acreditamos que as razões para não se ter identificado este tipo de dificuldade esteja relacionado 

com o facto de a atividade ter sido de caracter opcional, dos alunos poderem escolher os colegas 

com quem iam trabalhar, ao número de equipas (3 equipas) e tamanho das equipas (todas as 

equipas estavam constituídas por menos de 5 elementos). 

 

 

Nos três casos, os alunos mencionaram como estratégias para resolução de dificuldades 

em equipa (Tabela 2.3), a adoção de uma abordagem de tentativa-erro para resolverem o problema 

(n=8): 

“ Às vezes tentares aprender por ti, não encontrares na internet, 

ires por tentativa-erro, e lá esta abranger a tua área de pesquisa (…) ” 

(E31, 22/05/2014) 

 

O recurso a exercícios práticos (conhecimentos da aula prática) (n=8):  

“ Nós tivemos a sorte de termos a prática, parece que não mas 

ajuda-nos muito, em MVC relativamente aos outros grupos, mas nós 

estávamos mais à vontade e tivemos mais benefícios porque era o MVC 

que estávamos a dar na prática (…) ” (E5, 21/05/2013) 

 

Também há pesquisa de informação (n=3): 

“ Perdi muitas horas a pesquisar sobre isso. Muitas horas a 

programar. E eles também. Foi esse o método que utilizamos, foi procurar 

o máximo de informação que tinha sobre isso (…) ” (E18a, 29/05/2013) 

 

Nos três casos os alunos mencionaram (Caso 1, n=2; Caso 2, n=1; Caso 3, n=2) que 

procuravam a ajuda de outros colegas. No Caso 1 (n=9) e Caso 2 (n=4) os alunos também 

mencionaram que procuraram ajuda do Professor, algo que não foi referido no Caso 3.  
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Tabela 2.3: Estratégias para resolução de dificuldades em equipa 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.3.1. Resolução das dificuldades (RD) – Abordagem 

tentativa-erro 

4 1 3 

2.3.2. RD – Pesquisa de informação   1 1 1 

2.3.3. RD – Recurso a exercícios práticos  4 2 2 

2.3.4. Procura de ajuda social (PAS) – Professor 9 4 0 

2.3.5. PAS – Colegas 2 1 2 

2.3.6. RD – Divisão de tarefas (dividiam o problema) 1 0 0 

2.3.7. RD – Atenção ao feedback que era dado às outras 

equipas 

0 1 0 

2.3.8.RD - Não ultrapassaram as dificuldades 1 0 0 
 

 

Na Tabela 2.4 – Fatores que influenciaram a motivação para trabalhar em equipa, os 

alunos mencionaram vários fatores que tem impacto na forma de trabalhar em equipa, compondo-

se em dois grupos gerais: a definição de objetivos (DO) em equipa e os sentimentos/perceções de 

como é trabalhar em equipa (TE).  

No primeiro grupo, definição de objetivos (DO), destacam-se os fatores como a 

motivação para querem realizar as tarefas (n=14): 

“Chegar ao final da semana, e o que era pretendido estar feito.” 

(E2, 20/05/2013) 

 

De conseguirem atingirem bons resultados (n=8): 

“ No nosso objetivo foi sempre ter uma nota boa.” (E33, 

28/05/2014) 

 

De concluírem a unidade curricular (n=13): 

“Passar à cadeira. Acho que esse é o objetivo de toda a gente. “ 

(E4, 20/05/2013) 

E por fim, o de aprenderem a implementar um novo padrão (componente prática de 

programação) (n=8): 
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“ O nosso objetivo era fazer aplicação, uma boa aplicação que 

reunisse o que fossemos aprendendo durante o semestre. “ (E18a, 

29/05/2013) 

 

Relativamente ao segundo grupo, Trabalhar em equipa (TE) está relacionado com 

sentimentos e perceções de como o aluno trabalha em equipa. Um dos fatores mais mencionados 

pelos alunos foi o sentimento de dependência e corresponder às expetativas dos outros elementos 

da equipa (n=8): 

“ Como estou responsável por outras pessoas obriga-me a 

trabalhar mais. Aumenta-me a responsabilidade. Porque esta outra pessoa 

dependentemente de mim se eu fizer asneiras também sofre. …” (E32, 

22/05/2014) 

 

No Caso 2, os alunos (n=7) mencionaram que organizavam-se melhor (em MP4) do que 

na experiência anterior (MP3), evidenciando que a abordagem SimProgramming teve influência 

na forma de como as equipas trabalham. 

 

Tabela 2.4: Fatores que influência a motivação para trabalhar em equipa 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.4.1. Definição de objetivos (DO) – Realizar as tarefas 7 5 2 

2.4.2. DO – Obter um bom resultado 3 2 3 

2.4.3. DO – Concluir a unidade curricular 8 3 2 

2.4.4. DO - Obter a nota mínima no trabalho 1 0 0 

2.4.5. DO - Implementação do padrão 3 4 1 

2.4.6. DO - Aprender algo novo 4 1 2 

2.4.7. DO - Preparação para o futuro 3 1 1 

2.4.8. DO - Mudou ao longo do tempo 0 0 1 

2.4.9. Trabalho em equipa (TE) - Gosta de trabalhar em 

equipa 

4 4 3 

2.4.10. TE - Não gosta de trabalhar em equipa 4 1 0 

2.4.11. TE - Prefere trabalhar sozinho 0 1 0 
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Indicadores (cont.) Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.4.12. TE - Dificuldade em trabalhar em equipas grandes 1 0 0 

2.4.13. TE - Dificuldade em trabalhar em equipa devido a 

atividade profissional 

1 0 0 

2.4.14. TE - Altera o método de trabalho 1 1 0 

2.4.15. TE - Influência para querer demonstrar o que sabe 1 0 0 

2.4.16. TE – Incute motivação 3 6 0 

2.4.17. TE - Sentimento de dependência e corresponder às 

expetativas dos outros elementos da equipa 

5 1 2 

2.4.18. TE - Influência no método de trabalho: Partilha de 

ideias 

2 0 0 

2.4.19. TE – O Sentimento de quer trabalhar 1 0 0 

2.4.20. TE – preparação para o mercado de trabalho 0 3 0 

2.4.21. TE – Aprende-se qual o tipo de perfil com quem 

gosta de trabalhar 

0 1 0 

2.4.22. TE - Organizavam-se melhor do que em MPIII – 

Experiência anterior (mesma equipa) 

n.a. 7 n.a. 

2.4.23. TE - Trabalhava melhor com a equipa de MPIII n.a. 1 n.a. 

2.4.24. TE - Trabalha melhor com a equipa de MPIV n.a. 1 n.a. 

2.4.25.  TE - Comparação de alunos-líderes  1 0 0 

2.4.26. TE - Mudança de aluno-líder como fator positivo 1 0 0 

2.4.27. TE - Autoproposta para ser aluno-líder 1 0 1 

 

 

Quanto às Estratégias de estruturação do ambiente em equipa (Tabela 2.5), os alunos 

mencionaram vários locais, destacando-se a biblioteca e o café. Contudo, não foram identificadas 

outros tipos de estratégias, nomeadamente, de natureza psicológica e de dinâmica grupal.  
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Tabela 2.5: Estratégias de estruturação do ambiente em equipa 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.5.1. Espaço Físico (EF) – Biblioteca 7 2 0 

2.5.2. EF – Vários Locais 2 0 0 

2.5.3. EF - Café 2 1 3 

2.5.4. EF - Bar de engenharias I 1 0 0 
 

 

 

No que diz respeito às estratégias adotadas pelos alunos-líderes (Tabela 2.6. Estratégias 

adotadas pelo aluno-líder), estes mencionaram várias estratégias relacionadas com a organização 

da equipa (n=4): 

“ (…) Dividir funções, estruturar mais ou menos reuniões, 

métodos a usar, como é que aquelas questões burocráticas, chatas mas 

que são precisas para a equipa funcionar. É preciso ter alguém a dirigir, 

ao fim ao cabo, é como uma banda de música não é, tem sempre lá o 

maestro a coordenar.” (E18b, 12/12/2013) 

 

Adotaram estratégias motivacionais (n=4):  

“ (…) Eu fui-lhes dizendo que o trabalho estava bom, depois vocês 

também o disseram, e acho que foi isso a grande motivação que eles 

tiveram. A hipótese de ter um bom trabalho e consequentemente ter uma 

boa nota. “ (E6, 21/05/2013) 

 

Faziam a revisão de trabalho dos colegas (n=8):  

“ (…) Eu pedia a eles para enviarem para mim antes para eu rever 

e dizer-lhes podes enviar.” (E18a, 29/05/2013) 

 

Davam feedback, fazendo uma chamada de atenção aos colegas (n=9): 

“ E chamava sempre a atenção, pessoal é preciso fazer… não se 

esqueçam de tal, tal…” (E7, 21/05/2013) 
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Acompanhavam via on-line (n=12) e agendavam reuniões (n=7): 

“Adotámos o método de criar um grupo no facebook, que era por 

ai que marcávamos as reuniões, era aí que nos tirávamos às dúvidas que 

por vezes, ou seja é para entregar o trabalho até quando, esse tipo de 

informações.” (E2, 20/05/2013)   

 

 

Tabela 2.6: Estratégias adotadas pelo aluno-líder 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.6.1. Organização (Org) – Formação de equipa 3 0 0 

2.6.2. Org – Elaboração de um plano de trabalho 1 0 0 

2.6.3. Org – Votação de horário 1 0 0 

2.6.4. Acompanhamento (Acomp)– On-line 9 3 0 

2.6.5. Acomp – Verificação da evolução dos colegas e 

comparava com o feedback dos gestores. 

1 0 0 

2.6.6. Acomp – Agendamento de reunião 5 2 0 

2.6.7. Acomp - Semanal 2 1 0 

2.6.8 Feedback (Fb) – Chamar atenção 5 4 0 

2.6.9. Fb – Agente de motivação 1 3 0 

2.6.10. Fb – verificação dos conhecimentos dos colegas 1 1 0 

2.6.11. Fb – Revisão do trabalho dos colegas 2 4 2 

2.6.12. Motivação – Recorria ao peso da avaliação  5 1 0 
 

 

 

Os alunos-líder identificaram dificuldades ao desempenhar as suas funções (Tabela 2.7 – 

Dificuldades sentidas pelo aluno-líder), principalmente associadas aos sentimentos e aos fatores 

que afetam a sua motivação. 

As dificuldades que foram mais mencionadas pelos alunos-líderes relacionam-se com o 

insucesso de não conseguir que os seus colegas trabalhassem, o que, consequentemente os 

desmotivava: 

“ (…) O mais difícil é coordenar toda a gente, é juntar e pormos 

todos a fazer a mesma coisa (…) Não é fácil por toda a gente a trabalhar 

(…) ” (E5, 21/05/2013) 
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“ (…) Não foi fácil até porque não tinha colaboração do grupo em 

si, se cada um fizesse a sua parte se calhar era mais motivador trabalhar, 

via-se mais trabalho e puxava mais por mim e acho que a todos nós. (…) 

Sim teve influência, porque se fosse uma equipa a sério com pessoas 

compreensivas, com pessoas com personalidades parecidas, com eu 

organizadas e mais dedicadas, teria sido diferente (…) ” (E19, 

30/05/2013) 
 

 

Tabela 2.7: Dificuldades sentidas pelo aluno-líder 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.7.1. Dificuldades (Dif) - Sentimento de não conseguir 

fazer nada 

1 0 0 

2.7.2. Dif – Gestão do Tempo 2 0 0 

2.7.3. Dif - O papel de aluno-líder exigiu mais trabalho 2 1 0 

2.7.4. Dif – Coordenação (colocar todos os elementos a 

trabalhar) 

6 1 1 

2.7.5. Dif - Relacionamento interpessoal 3 1 0 

2.7.6. Dif - Não quis denunciar os colegas que não 

realizavam as atividades, por isso não mudou de equipa 

1 1 0 

2.7.7. Dif - Motivar os colegas 1 0 0 

2.7.8 Dif - O aluno-líder sentia-se desmotivado devido 

aos elementos da equipa não trabalharem 

4 0 1 

2.7.9. Dif - Não sentiu dificuldades 0 0 1 
 

 

Na opinião dos alunos, as principais funções que caracterizam um aluno-líder (Tabela 2.8 

– Perceções sobre o papel de aluno-líder) estão relacionadas com o estabelecer o contacto com 

os gestores e a equipa (n=12): 

 “ (…) A tua reunião com ele, mas simplifica a nós porque não 

temos que estar naquele dia aquela hora, e um coordenador [aluno-líder] 

que assume isso tem um bocadinho mais de disponibilidade. ” (E33, 

28/05/2014) 
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Incutir a responsabilidade nos colegas de equipa para a realização (n=8) e organização 

das tarefas (n=13): 

“ O coordenador [aluno-líder] é bom quando é responsável, 

porque ele faz a ligação entre nós todos, não é aquela cena ditadora. Tem 

que haver sempre essa pessoa que se preocupa com as datas, que se 

preocupa com as entregas, que se preocupa olha temos que fazer, apesar 

de isso ser responsabilidade de toda a gente, mas dá trabalho e um 

coordenador [aluno-líder] serve para isso. ” (E32, 22/05/2014) 

 

E por fim, de orientar (n=11) e motivar a equipa (n=12): 

“ Acho que um coordenador [aluno-líder] é importante (…) tentar 

motivar pessoas para trabalhar, talvez juntar porque talvez precisamos 

daquilo, nós todos queremos obter um bom resultado (…)” (E14, 

23/05/2013) 

 

Tabela 2.8: Perceções sobre o papel de aluno-líder 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.8.1. Papel do aluno líder (PAL) - Ingrato 2 0 0 

2.8.2. PAL – Dependente das características da equipa e do 

aluno 

5 1 0 

2.8.3. PAL - Indiferente 1 1 0 

2.8.4. PAL – Motivação  6 5 1 

2.8.5. PAL – Finalizar a tarefa 1 0 0 

2.8.6. PAL – Tomar decisões 3 2 0 

2.8.7. PAL – Orientação  4 4 3 
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Indicadores (cont.) Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.8.8 PAL – Estabelece a ponte entre os gestores e a equipa 

(comunicação) 

8 2 2 

2.8.9.PAL – Incutia-lhe responsabilidade 3 1 1 

2.8.10. PAL – Definição de metas 1 0 0 

2.8.11. PAL – Influência na realização de metas  3 5 3 

2.8.12. PAL – Influência na organização de tarefas 5 5 1 

2.8.13. PAL – Tem de ser autoritário  1 0 0 

2.8.14. PAL – Junção da equipa 2 2 0 

2.8.15. PAL – Representante/responsável da equipa  7 4 2 

2.8.16. PAL – Resolução de conflitos interpessoais 0 0 1 
 

 

 

 

Os alunos-lideres que foram entrevistados mencionaram o que consideravam ser as 

perceções dos seus colegas quanto à sua função (Tabela 2.9 – Perceção do aluno-líder sobre a 

opinião dos colegas em relação ao seu papel). No Caso 1 (n=2), no Caso 2 (n=1) e no Caso 3 

(n=1) mencionaram que os seus colegas tinham respeito pela sua função e que cumpriam com o 

que lhes era solicitado: 

“ Porque eu olha quando eu pedia para eles fazerem qualquer 

coisa, eles faziam mesmo (…) respeitavam (…) ” (E11a, 22/05/2013) 

 

No Caso 1 (n=3) e Caso 2 (n=1) consideravam que os seus colegas valorizavam o seu 

trabalho e que eram dependentes da sua atividade enquanto líder: 

“ De certa forma eles devem de reconhecer que sem alguém a 

puxar ou sem dizer mais ou menos o que era para fazer, não tinha corrido 

tão bem, acho que se não estivesse tinha ficado tudo a balda…” (E10, 

22/05/2013) 
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Tabela 2.9: Perceção do aluno-líder sobre a opinião dos colegas em relação ao seu papel 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

2.9.1. Alguém que chateava e que ignoravam 3 0 0 

2.9.2. Mau aluno-líder 1 0 0 

2.9.3. Reconhecimento do seu papel – dependentes do seu 

trabalho 

3 1 0 

2.9.4. Dependia dos casos 1 0 0 

2.9.5. Estabelecia a ponte com os gestores 1 0 0 

2.9.6. Não sabe 2 0 0 

2.9.7. Respeitavam e cumpriam com o que pedia para fazer 2 1 1 
 

 

 

9.1.2. Discussão de resultados 

 

Os alunos mencionaram a adoção de estratégias de organização e de planeamento em 

equipa (Tabela 2.1 Estratégias de organização e de planeamento) nos três estudos de caso. As 

principais estratégias mencionadas relacionam-se com a organização da equipa, através de 

reuniões para trabalharem, partilharem informação e no planeamento das tarefas com a divisão 

de responsabilidades e de tarefas. Estas estratégias foram referidas por Zheng & Hang (2016) 

como competências essências na corregulação da aprendizagem.  

Os alunos mencionaram dificuldades que a equipa sentiu na realização da atividade, nas 

quais estão relacionadas com a auto-organização da equipa, com dificuldades de relacionamento 

interpessoal, assim como dificuldades ao nível de conhecimentos teóricos e práticos (sem que 

especificassem em detalhe essas dificuldades).  

Apesar dos alunos não mencionaram de forma específica o tipo de dificuldades sentidas 

na atividade ao nível dos conhecimentos teóricos e práticos nas entrevistas, nos formulários 

semanais individuais (Caso 1), nos formulários quinzenais em equipa (Caso 2) e nas reuniões 

quinzenais em equipa (Caso 3), os alunos conseguiram refletir em detalhe as dificuldades que a 

equipa sentiu (Cf. Capítulo 10).  

Desta forma, confirma-se de que é essencial que o professor e os investigadores 

estabeleçam momentos para ajudar os alunos a analisarem a tarefa a e redefinirem os seus planos 
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(Bos & Brand-Gruwel, 2016), para que seja evitado o problema observado por Vivian et al. (2013) 

“that team goal-setting and regulation of processes were scarce in the student discussions.” 

Relativamente às estratégias de resolução de problemas, uma das estratégias mais 

mencionada pelos alunos (n=8) nos 3 casos, foi a estratégia da abordagem de tentativa-erro. 

Reforçando a ideia de que é uma estratégia comum adotada pelos alunos da programação de 

computadores (Damşa & Nerland, 2016). 

Também mencionaram como estratégias de resolução de problemas a procura de ajuda 

social. Confirmando-se que quando os alunos estabelecem uma corregulação das aprendizagens 

bem-sucedida e melhoram a sua consciência e a regulação individual e de equipa, obtêm a 

informação necessária para melhorar a colaboração e o desempenho da equipa (Järvelä et al., 

2015). 

Embora, a procura de ajuda junto do professor tenha sido mencionada no Caso 1 e no 

Caso 2, tal não se verificou no Caso 3. Suportando a ideia de Hagenauer & Volet (2014) da 

complexidade existente na relação aluno-professor no Ensino Superior. 

Os alunos mencionaram vários fatores motivacionais que tem impacto na forma de 

trabalhar em equipa, tais como na definição de objetivos e nos sentimentos/perceções de como é 

trabalhar em equipa, indo ao encontro de que os fatores motivacionais têm influência nas atitudes, 

nos hábitos dos alunos e nas competências para trabalharem em equipa (Martinez et al., 2014). 

Também se relacionam com o que Järvelä et al. (2015) explicam acerca das interações 

afetivas, e do seu impacto na colaboração, nomeadamente, os sentimentos sobre a coesão da 

equipa, orientação da equipa, confiança e partilha mútua da aprendizagem (Fransen et al 2013; 

Fransen et al 2011). 

Alguns alunos do Caso 2 (n=7) explicaram que trabalharam melhor no Caso 2 do que em 

relação ao Caso 1, devido à experiência anterior (Caso 1) pois já conheciam o processo e dinâmica 

da atividade. O que reforça a recomendação de De Hei et al., 2015 sobre o impacto da 

adequabilidade do desenho e da implementação de atividades de aprendizagem no desempenho 

do trabalho em equipa e nos resultados da equipa. 

Os alunos-líderes mencionaram estratégias de liderança e identificaram dificuldades que 

sentiram ao desempenhar a função de aluno-líder da equipa. O tipo de estratégias de liderança 

que os alunos-líderes mencionaram relacionam-se com estratégias de organização e planeamento, 

motivacionais, revisão das tarefas, acompanhamento e feedback. Reforçando a visão de que as 

estratégias de liderança são essenciais para o desempenho de uma liderança eficaz (Gilal et 

al.,2016; Fransen et al, 2013; Garcia et al., 2016; Järvelä & Hadwin,2013; Panadero et al., 2015). 
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Contudo, algumas competências essenciais que caracterizam um líder, não foram 

mencionadas ou foram pouco mencionadas, tais como: resolução de problemas, relacionamento 

interpessoal, resolução de tarefas em conjunto (Fransen et al., 2013). 

Quanto às dificuldades que sentiram ao desempenhar a função de aluno-líder, relacionam-

se com os sentimentos (p.e. dificuldade em que os colegas trabalhem) e aos fatores que afetam a 

sua motivação. As dificuldades apontadas pelos alunos comprovam a perspetiva de Panadero et 

al. (2015) sobre o facto das estratégias e os objetivos pessoais poderem ou não estarem 

enquadradas com os outros colegas de equipa, assim como a perspetiva Martinez et al., (2014) 

em relação ao impacto da motivação na aprendizagem. 

Em relação às perspetivas sobre o papel do aluno-líder relacionam-se com estratégias que 

caracterizam as funções que são esperadas por um líder de equipa: responsável e porta-voz da 

equipa; agente motivador; organizador e planeador das tarefas da equipa. Já as perceções do 

aluno-líder, em relação aos que os colegas pensam sobre o seu desempenho, estão relacionadas 

com sentimentos. 

 

9.1.3. Conclusões 

 

A abordagem SimProgramming estipula que os alunos trabalhem em equipa e que 

desenvolvam competências de trabalho em equipa, como acontece no mundo laboral, como por 

exemplo: divisão de responsabilidades/tarefas; trabalho em equipa (colaboração); reuniões para 

debaterem aspetos fundamentais sobre o trabalho; organização/planeamento dos passos seguintes, 

e a tomada de decisões (Pedrosa et al., 2016 a).  

Os alunos mencionaram que as equipas desenvolveram vários tipos de estratégias de 

aprendizagem e de dinâmica grupal, tais como: organização, planeamento, identificação e 

resolução de dificuldades, estruturação do ambiente físico de trabalho, dificuldades e perceções 

sobre o papel do aluno-líder na equipa. 

Ao longo da discussão, constatámos aspetos que suportam a conclusão de que a 

abordagem SimProgramming promoveu o desenvolvimento de estratégias de corregulação das 

aprendizagens, já que providenciou atividades que facilitaram e melhoraram as relações de 

aprendizagem colaborativa em equipa (Pedrosa et al., 2016 a). Assim como forneceu 

oportunidades para as equipas: planear, partilha de informações, coordenar, acompanhar, 

comunicar (entre os membros da equipa), e avaliar o seu trabalho e aprendizagem, que segundo 

Järvelä et al. (2014), Panadero et al. (2015) Zheng & Hang (2016) caracterizam a corregulação 

das aprendizagens. 
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Contudo, os alunos pouco ou nada mencionaram sobre estratégias de transformação de 

informação, de gestão do tempo, de resolução de conflitos, e de estruturação do ambiente 

psicológico. Tal como Garcia et al. (2016), recomendamos que, em futuras abordagens adote-se 

estratégias que ajudem a melhorar a competência de trabalho em equipa. Igualmente, 

recomendamos que sejam desenhadas atividades que ajudem a desenvolver estas competências 

de dinâmica grupal (estruturação do ambiente psicológico). 

Verificamos que os alunos quando estão em equipa conseguem fazer uma melhor reflexão 

da sua performance (Pedrosa et al., 2016b) do que de forma individual (Capítulo 10). Também, 

concluímos que no desenvolvimento de uma atividade pedagógica seja importante o recurso a um 

instrumento para melhorar a capacidade de reflexão dos alunos (Pedrosa et al., 2016 c), para que 

estes estejam consciencializados das suas dificuldades, e por consequentemente adotem 

estratégias para a resolução das mesmas.  

Apesar da abordagem SimProgramming adotar estratégias que estimulem as 

competências de liderança (Pedrosa et al., 2016a), recomendamos que sejam incluídas outras 

atividades com os alunos-líderes com o objetivo de melhorarem as suas competências ao nível de 

coordenação de equipas, de autogestão motivacional e de cogestão motivacional. 

Desta forma, recomendamos que os professores ajudem os alunos a darem atenção aos 

tipos de processos que envolvem trabalhar em equipa (p.e. motivação e colaboração) e não apenas 

a atingir o resultado final (Panadero 2015). 

Acreditamos que as melhorias feitas à abordagem SimProgramming foram adequadas e 

que auxiliaram no desenvolvimento e/ou melhoria de competências de corregulação da 

aprendizagem nos alunos. Foram pois proporcionadas situações de aprendizagem colaborativa 

que caracterizam a corregulação (Zheng & Hang, 2016), tais como a orientação (avaliação 

formativa) e estratégias que visam a melhoria da autorregulação da aprendizagem (Pedrosa et al., 

2016). 
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Capítulo 10 – Autorreflexão e Correflexão das 

estratégias de aprendizagens aplicadas na atividade  



Parte IV – Apresentação e discussão de resultados 

Capítulo 10 – Autorreflexão e Correflexão das estratégias de aprendizagens aplicadas na 

atividade 

 

 

 
171 

 

10.1. Resultados obtidos pelos formulários semanais 

individuais - Caso 1 

 

 

 

Observa-se que as Estratégias de Organização e de Planeamento para atividade, 

detalhadas na Tabela 3.1, as que foram mais mencionadas pelos alunos, durante as primeiras fases 

(Fase 1 e Fase 2), são a pesquisa de informação, consulta do material disponibilizado pelo 

investigador/professor ou consulta de material de outras UC, inscrição nas comunidades práticas 

on-line e as reuniões da equipa com o objetivo de definir tarefas. 

Depois, ainda na Fase 2, os alunos iniciam a aplicação dos conhecimentos existentes sobre 

a componente prática, a compreensão (aprendizagem) do material recolhido na pesquisa de 

informação, e definem as tarefas específicas para a semana seguinte. Na Fase 3, as estratégias 

permaneceram as mesmas que as aplicadas na Fase anterior (Fase 2). 

Na fase final (Fase 4), os alunos aprofundam as suas competências práticas em trabalho 

de equipa (indicadores 3.1.7 e 3.1.12). Durante a atividade, outras estratégias foram mencionados 

com menos frequência. 

 

 
Tabela 3.1: Estratégias de Organização e de Planeamento – Caso 1 

Indicadores Fases SimProgramming 

Fase 1 

(N=150) 

Fase 2 

(N=168) 

Fase 3 

(N=70) 

Fase 4 

(N=13) 

3.1.1.Organização – Pesquisa de informação 113 103 17 1 

3.1.2. Organização – Organização da informação 

recolhida 
23 43 23 1 

3.1.3. Planeamento – Desenvolvimento de um plano de 

trabalho 
2 2 0 0 

3.1.4. Planeamento – Orientação com base nas 

guidelines providenciadas pelo diretor e gestor  
1 4 2 0 
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Indicadores (cont.) Fases SimProgramming 

Fase 1 

(N=150) 

Fase 2 

(N=168) 

Fase 3 

(N=70) 

Fase 4 

(N=13) 

3.1.5. Não tinha estratégia de planeamento 0 3 0 0 

3.1.6. Transformação – Apontamentos do material 

recolhido  
9 3 2 0 

3.1.7. Transformação – Aplicação do conhecimento 

prévio acerca dos conteúdos práticos  
16 74 38 13 

3.1.8 Organização – Compreensão dos objetivos da 

atividade 
4 0 1 0 

3.1.9 Organização - Consulta do material 

disponibilizado pelo professor ou de outras unidades 

curriculares 

16 5 0 0 

3.1.10. Transformação - Compreensão (aprendizagem) 

através do material de pesquisa recolhido 
53 82 22 4 

3.1.11. Organização - Inscrição nas comunidades 

práticas on-line 
66 15 0 0 

3.1.12. Planeamento - Reunião de equipa para definir 

tarefas 
98 89 37 5 

3.1.13. Planeamento - Agendamento de reunião com os 

gestores 
1 2 0 0 

3.1.14 Organização - Agendamento da reunião com os 

colegas de equipa 
4 3 1 0 

3.1.15. Organização - Reunião com os gestores 4 3 1 0 

3.1.16. Planeamento - Definição de tarefas específicas 

para a próxima semana 
33 55 33 4 

 

 

Como se observa na Tabela 3.2, a falta de tempo e as dificuldades na gestão do tempo 

foram mencionadas pelos alunos, as razões apontadas relaciona-se com a diversidade de 

responsabilidades que os alunos têm em outras atividades pessoais e/ou académicas, mas 

principalmente, porque tinham muitas tarefas e testes de diferentes cursos que tinham de realizar. 

As fases mais críticas foram Fase 2 e Fase 3. 
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Tabela 3.2: Identificação de dificuldades na gestão do tempo – Caso 1 

Indicadores Fases SimProgramming 

Fase 1 

(N=150) 

Fase 2 

(N=168) 

Fase 3 

(N=70) 

Fase 4 

(N=13) 

3.2.1. Gestão do tempo (GT) - Falta de tempo 2 3 1 0 

3.2.2. GT - Falta de tempo devido a outras 

responsabilidades 

5 11 5 0 

 

3.2.3. GT- Realização das tarefas da atividade 

em cima da hora (Procrastinação) 

1 6 2 

 

0 

 

3.2.4. GT - Submetia na semana seguinte 8 10 4 0 

3.2.5. GT - Dificuldades na GT devido a outros 

trabalhos de outras UC ou Testes 

49 80 30 1 

 

 

 

Na Tabela 3.3, durante a realização da atividade, podemos observar que os alunos 

encontraram dificuldades ao nível de conteúdo teórico e ao nível da aplicação prática da atividade. 

Também foram mencionadas pelos alunos, principalmente na Fase 2, dificuldades em trabalhar 

em equipa e do feedback obtido a partir de comunidades on-line ser escasso. Na Fase 3, as 

dificuldades mais referidas, relacionam-se com a implementação da componente prática. 

 
Tabela 3.3: Identificação de dificuldades sentidas na atividade – Caso 1 

Indicadores Fases SimProgramming 

Fase 1 

(N=150) 

Fase 2 

(N=168) 

Fase 3 

(N=70) 

Fase 4 

(N=13) 

3.3.1. Dificuldades – Conhecimentos 

teóricos sobre a tecnologia a ser estudada 

3 16 

 

0 0 
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Indicadores (cont.) Fases SimProgramming 

Fase 1 

(N=150) 

Fase 2 

(N=168) 

Fase 3 

(N=70) 

Fase 4 

(N=13) 

3.3.2. Dificuldades – Implementação da 

componente prática 

2 19 14 1 

3.3.3. Dificuldades – Trabalho em equipa 9 15 3 1 

3.3.4. Dificuldades - Demasiadas tarefas 

por semana 

8 1 0 0 

3.3.5. Dificuldades – Pouco feedback obtido 

nas comunidades prática on-line 

11 41 9 1 

 

As estratégias mencionadas pelos alunos para resolverem as suas dificuldades foram 

variadas, como mostra a Tabela 3.4, com um predomínio das estratégias PAS (professores, 

colegas, outros). Apenas nas primeiras fases (Fase 1 e Fase 2) os alunos mencionaram a procura 

de ajuda através da interação com comunidades on-line. 

 

 

Tabela 3.4: Estratégias de resolução de dificuldades – Caso 1 

Indicadores  Fases SimProgramming 

Fase 1 

(N=150) 

Fase 2 

(N=168) 

Fase 3 

(N=70) 

Fase 4 

(N=13) 

3.4.1. Resolução de dificuldades - Recurso a 

exercícios práticos de outras UC 

0 6 1 0 

3.4.2. Procura de ajuda social (PAS) - Professor/es 3 7 6 4 

3.4.3. PAS – Colegas de equipa 2 3 0 0 

3.4.4. PAS - Colegas mais velhos 4 1 1 1 

3.4.5. PAS - Outros 0 4 1 2 

3.4.6. RD - Interação com as comunidades on-line 34 32 7 0 

 

 

Também alguns alunos expressaram fatores que afetaram a sua motivação durante a 

atividade, como se verifica na tabela 3.5. A maioria são de natureza pessoal, como por exemplo, 

a necessidade de alcançar o sucesso em MP3; concluir o programa de estudos (curso); a vontade 
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de aprender; interesse pela programação; o impacto do peso da avaliação da atividade. 

Igualmente, observa-se alguns fatores que são associados às dimensões interpessoais e sociais, ou 

seja, o trabalho em equipa, responsabilidade associada ao aluno-líder, e o feedback obtido. 

 

 

Tabela 3.5: Fatores que influenciam a motivação – Caso 1 

Indicadores Fases SimProgramming 

Fase 1 

(N=150) 

Fase 2 

(N=168) 

Fase 3 

(N=70) 

Fase 4 

(N=13) 

3.5.1. Motivação (MT) – Concluir MP3 0 3 0 0 

3.5.2. MT - Interesse por programação 1 0 0 0 

3.5.3. MT- Cumprir com o estipulado 0 3 0 0 

3.5.4. MT - Peso de avaliação da atividade 2 2 0 0 

3.5.5. MT - Responsabilidade por trabalhar em 

equipa 

1 3 0 0 

3.5.6. MT – Processo interessante (Abordagem 

SimProgramming) 

0 1 0 0 

3.5.7. MT – Aprendizagem 3 2 0 0 

3.5.8. Falta de motivação – está cansada (estudar) 0 0 0 1 

3.5.9. Falta de motivação – Não ter nota suficiente 

para concluir a UC 

0 1 0 0 

3.5.10. MT – Reunião com os gestores (feedback) 0 6 0 0 

 

 

Em relação à autorreflexão dos alunos sobre as suas tarefas realizadas (detalhado na tabela 

3.6) poucos foram os alunos que fizeram uma autorreflexão aprofundada sobre o seu desempenho 

nas tarefas solicitadas e sobre a sua autoaprendizagem. No global, os alunos apenas mencionavam 

se tinham alcançado ou não os seus objetivos. Contudo, apenas se verificou que nas fases finais, 

os alunos se tornaram mais reflexivos. 

 

Tabela 3.6: Autorreflexão – Caso 1 

Indicadores Fases SimProgramming 
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Fase 1 

(N=150) 

Fase 2 

(N=168) 

Fase 3 

(N=70) 

Fase 4 

(N=13) 

3.6.1. Autorreflexão (AR) - Atingiu os objetivos 68 57 37 3 

3.6.2. AR - Cumpriu os objetivos da semana com 

dificuldades 

16 31 10 1 

3.6.3. AR - Consciência de não possuir as competências 

de líder da equipa - pediu para ser substituída 

1 0 0 0 

3.6.4. AR- Deseja obter feedback dos gestores para 

saber se está a cumprir com os objetivos 

1 0 0 0 

3.6.5. AR - Não cumpriu com os objetivos devido a 

sobrecarga de trabalhos  

27 44 20 6 

3.6.6. AR - Reflexão sobre tarefas específicas 9 24 13 8 

 

 

10.1.2. Conclusões 

 

Ao longo das Fases da abordagem SimProgramming, os alunos mencionaram nos 

formulários semanais a adoção de muitas estratégias diferentes em cada uma das Fases. Nas 

primeiras Fases (Fase 1 e Fase 2), foram sobretudo mencionadas as estratégias de Organização e 

Planeamento. Nas fases seguintes (parte da Fase 2, mas principalmente Fases 3 e 4), as estratégias 

que se destacam relacionam-se com a aplicação e transformação da informação, aplicação dos 

conhecimentos teóricos, e aplicação da componente prática (programação). Estas estratégias são 

as competências necessárias para o desenvolvimento do trabalho em equipa, no contexto do 

mundo laboral. Os alunos melhoraram a suas competências durante as Fases da abordagem 

SimProgramming, e estão previsivelmente mais bem preparados na transição para o mundo 

laboral. 

Nos formulários semanais, os alunos mencionaram estratégias de autorregulação das 

aprendizagens, especialmente estratégias de organização e planeamento. Os alunos também 

mencionaram estratégias para a resolução de dificuldades, identificando dificuldades na gestão 

do tempo, dificuldades na atividade, os fatores que influenciaram a sua motivação. Destaca-se as 

dificuldades que os alunos sentem em gerir o seu tempo por causa de outras tarefas e testes de 

que eles necessitam de ter em atenção nas várias UC, ao longo do semestre. 
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Alguns alunos mencionaram nos formulários semanais a adoção de estratégias de 

transformação, evidenciando que eles estavam conscientes das suas dificuldades específicas nas 

tarefas. 

Os alunos envolveram-se na autorreflexão sobre a sua aprendizagem, explicando se eles 

tinham ou não atingido os seus objetivos pessoais ou os objetivos da abordagem 

SimProgramming. Contudo, apenas alguns alunos fizeram uma autorreflexão mais aprofundada 

sobre o seu desempenho na atividade. Isto confirma a necessidade de ajudar os alunos a tornarem-

se conscientes das estratégias que podem adotar para melhorarem a sua autorregulação da 

aprendizagem (Pedrosa et al., 2016 a). Curiosamente, em equipa, os alunos refletiram com mais 

detalhe o seu desempenho. 
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10.2. Resultados obtidos pelos formulários quinzenais em 

equipa - Caso 2 

 

 

Nos formulários quinzenais elaborados em equipa, verificamos que as equipas 

mencionaram Estratégias de Organização e de Planeamento para a realização da atividade ( 

Tabela 4.1). Nas primeiras fases (Fase 1 e Fase 2) as estratégias que foram mais mencionadas 

pelas equipas são a reuniões da equipa para definirem tarefas (n=24), pesquisa de informação 

(n=15), a aplicação de conhecimentos relacionados com a prática (n=14), elaboração de 

apontamentos sobre a informação encontrada (n=14) e também a divisão de tarefas entre os 

elementos da equipa (n=13). Outras estratégias também foram mencionadas pelas equipas. 

Posteriormente, nas últimas fases (Fase 3 e Fase 4) as estratégias que foram mais 

mencionadas pelas equipas estão relacionadas com a transformação da informação encontrada 

através de apontamentos (n=8), e da aplicação da mesma em contexto prático (n=11). Igualmente, 

as equipas tiveram a preocupação em compreender o material de pesquisa (n=8). 

  

Tabela 4.1: Estratégias de organização e de planeamento – Caso 2 

Indicadores Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=9) 

Fase 2 

(n=15) 

Fase 3 

(n=6) 

Fase 4 

(n=7) 

4.1.1. Organização - Pesquisa de informação 8 7 1 0 

4.1.2.Organização - Organização da informação 5 9 2 3 

4.1.3. Planeamento – Elaboração de plano de trabalho 1 2 1 1 

4.1.4. Organização - Compreender os objetivos do 

projeto 

1 3 0 0 

4.1.5. Organização - Inscrição nas comunidades 

práticas on-line 

1 0 0 0 

4.1.6. Organização -Reunião com os colegas de equipa 4 6 2 3 

4.1.7. Organização - Reunião com os gestores 1 0 0 0 
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Indicadores (cont.) Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=9) 

Fase 2 

(n=15) 

Fase 3 

(n=6) 

Fase 4 

(n=7) 

4.1.8. Organização - Divisão de tarefas entre os 

elementos da equipa 

5 8 2 1 

4.1.9. Transformação da informação – Elaboração 

apontamentos sobre a informação encontrada 

6 8 3 5 

4.1.10. Transformação - Aplicação de conhecimentos 

relacionados com a prática 

5 9 5 6 

4.1.11. Transformação - Compreensão (aprendizagem) 

através do material de pesquisa recolhido 

4 4 2 6 

4.1.12. Planeamento - Reunião de equipa para definir o 

seu planeamento de trabalho para a próxima semana ou 

trabalhar 

4 4 0 0 

4.1.13. Planeamento - Definição de tarefas específicas 

para a próxima semana 

9 15 5 1 

 

Igualmente, as equipas identificaram e expressaram nos formulários quinzenais as 

dificuldades que sentiram na realização da atividade, como pode-se observar na tabela 4.2. A 

dificuldade que mais foi mencionada em todas as fases (Fase 1, Fase 2, Fase 3, e Fase 4) relaciona-

se com o excesso de carga de trabalho. 

Nas primeiras fases (Fase 1 e Fase 2) as equipas também referiram dificuldade que 

sentiram em reunirem-se (n=11). Posteriormente, nas fases intermédias (fim da Fase 2, e Fase 3) 

as equipas também expressaram dificuldades na implementação da componente prática. 
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Tabela 4.2: Identificação de dificuldades na atividade - Caso 2 

Indicadores Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=9) 

Fase 2 

(n=15) 

Fase 3 

(n=6) 

Fase 4 

(n=7) 

4.2.1. Dificuldades – Reunião da equipa 3 8 1 0 

4.2.2. Dificuldades - Gestão do tempo 2 0 0 1 

4.2.3. Dificuldades – Conhecimentos teóricos sobre a 

tecnologia a ser estudada 

1 0 0 0 

4.2.4. Dificuldades – Perda de elementos na 

equipa/relacionamento equipa 

0 1 0 1 

4.2.5. Dificuldades – Implementação da componente 

prática 

0 3 1 1 

4.2.6. Dificuldades na gestão de tempo devido a outros 

trabalhos de outras UC 

1 11 2 6 

 

 

Em relação à heteroreflexão dos membros da equipa, sobre suas tarefas realizadas, ( 

Tabela 4.3), as equipas mencionaram se tinham alcançado ou não os seus objetivos, e se sentiram 

dificuldades para alcançar os objetivos da tarefa. Nas fases intermédias (Fase 2 e Fase 3), as 

equipas mencionaram com mais enfâse, que conseguiram alcançar os objetivos mas com 

dificuldades. Ao longo de todas as fases, a maioria das equipas refletiram especificamente sobre 

as tarefas realizadas. 
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Tabela 4.3: Correflexão – Caso 2 

Indicadores Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=9) 

Fase 2 

(n=15) 

Fase 3 

(n=6) 

Fase 4 

(n=7) 

4.3.1. Correflexão - Perceção de ter cumprido com os 

objetivos da semana 

3 3 2 6 

4.3.2. Correflexão - Cumpriu os objetivos da semana 

apesar de ter tido dificuldades 

3 10 4 0 

4.3.4. Correflexão - Não cumpriu com os objetivos 

devido dificuldade em a equipa reunir-se 

1 1 0 0 

4.3.5. Correflexão - Não cumpriu com os objetivos 

devido a sobrecarga de trabalhos com outras UC 

0 1 0 0 

4.3.6. Correflexão - Reflexão sobre tarefas específicas  3 6 4 6 

 

 

10.2.2. Conclusões  

 

Ao longo das Fases da abordagem SimProgramming, as equipas mencionaram nos 

formulários quinzenais, a adoção de algumas estratégias diferentes em cada uma das fases. Nas 

primeiras fases (Fase 1 e Fase 2), foram sobretudo mencionadas as estratégias de organização e 

de planeamento. Em todas as fases as estratégias que se destacam, relacionam-se com a aplicação 

e transformação da informação, elaboração de apontamentos sobre o material de pesquisa 

recolhido, a aplicação da componente prática (programação), e a respetiva compreensão 

(aprendizagem) do material de pesquisa recolhido. Estas estratégias são competências necessárias 

para o desenvolvimento do trabalho em equipa e no contexto do mundo laboral. Os alunos 

melhoraram a suas competências durante as Fases da abordagem SimProgramming, e estão mais 

bem preparados na transição para o mundo laboral. 

As equipas identificaram dificuldades na gestão do tempo, nomeadamente, dificuldades 

devido ao excesso de tarefas e testes nas várias UC, ao longo do semestre. Na fase inicial as 

equipas mencionaram dificuldades de os membros em se reunir. Posteriormente, as dificuldades 

relacionam-se com a implementação da componente prática. 
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Igualmente, os membros das equipas envolveram-se num processo de reflexão sobre a 

sua aprendizagem, explicando se a equipa tinha ou não atingido os objetivos da abordagem 

SimProgramming. Identificando eventuais dificuldades em alcançar os objetivos, principalmente 

na Fase 2 e Fase 3. Ao longo de todas as fases, verificou-se que em equipa, os alunos refletiram 

com mais detalhe sobre o seu desempenho. 
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10.3. Resultados obtidos das reuniões quinzenais em equipa - 

Caso 3 

 

Nas reuniões quinzenais entre a equipa e o gestor, verificou-se que as equipas 

mencionaram Estratégias de Organização e de Planeamento para a realização da atividade ( 

Tabela 5.1). Em todas as fases, as estratégias mais mencionadas pelas equipas foram as reuniões 

da equipa para definirem tarefas, bem como a aplicação de conhecimentos relacionados com a 

prática, em que estes seguiam as orientações do gestor, e também referiram que dividiam as 

tarefas entre si. Outras estratégias foram mencionadas pelas equipas. 

 

Tabela 5.1: Estratégias de organização, planeamento e de transformação da aprendizagem em equipa – 

Caso 3 

  

Indicadores 

 

Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=3) 

Fase 2 

(n=6) 

Fase 3 

(n=2) 

Fase 4 

(n=1) 

5.1.1. Organização - Pesquisa de informação 1 2 1 0 

5.1.2. Organização – Organização da informação 0 2 0 0 

5.1.3 Organização - Compreender os objetivos do 

projeto 

3 0 0 0 

5.1.4. Organização - Consulta do material de 

outros trabalhos realizados 

1 0 0 0 

5.1.5. Planeamento – Elaboração de plano de 

trabalho 

0 2 0 0 

5.1.6. Planeamento - Seguia as orientações 

fornecidas pela equipa de gestores 

3 4 2 1 

5.1.7. Planeamento - Reunião de equipa para 

definir o seu planeamento de trabalho para a 

próxima semana ou trabalhar 

2 3 0 1 
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As equipas expressaram durante as reuniões quinzenais com o gestor, as dificuldades que 

sentiram na realização da atividade ( tabela 5.2.). Ao longo das fases, as equipas mencionaram 

diferentes dificuldades: desde do excesso de carga de trabalho e de testes, dificuldade que 

sentiram em reunirem-se, e dificuldades na implementação da componente prática. 

  

Indicadores Fases SimProgramming 

 Fase 1 

(n=3) 

Fase 2 

(n=6) 

Fase 3 

(n=2) 

Fase 4 

(n=1) 

5.1.8. Planeamento - Agendamento de 

reunião com os gestores para a próxima 

semana 

0 0 1 0 

5.1.9. Planeamento - Divisão de tarefas 1 1 1 0 

5.1.10. Planeamento - Definição de tarefas 

específicas para a próxima semana 

1 5 2 1 

5.1.11. Transformação da informação – 

Elaboração apontamentos sobre a 

informação encontrada 

1 0 0 0 

5.1.12. Transformação - Aplicação de 

conhecimentos relacionados com a prática 

0 5 1 0 

5.1.13. Transformação - Compreensão 

(aprendizagem) através do material de 

pesquisa recolhido 

2 4 1 0 
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Tabela 5.2: Identificação de dificuldades sentidas pela equipa – Caso 3 

 

Ao longo das fases da abordagem SimProgramming, as estratégias mencionadas pelas 

equipas para resolverem as suas dificuldades foram variadas, como mostra a Tabela 5.3. Observa-

se estratégias de PAS (professores, colegas, outros), pesquisa de informação, e abordagem 

tentativa-erro. 

 

Tabela 5.3: Estratégias adotadas pela equipa para a resolução dos problemas – Caso 3 

 

Indicadores 

 

Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=3) 

Fase 2 

(n=6) 

Fase 3 

(n=2) 

Fase 4 

(n=1) 

5.2.1. Dificuldades - Gestão de tempo devido a 

testes 

0 5 0 1 

5.2.2. Dificuldades – Implementação da 

componente prática 
1 1 0 0 

5.2.3. Dificuldades - Não considera que o projeto 

tenha sido complicado de se realizar  

1 1 0 0 

5.2.4. Dificuldades - Em reunirem-se devido à 

carga de trabalho de outras cadeiras 

1 2 1 0 

5.2.5. Dificuldades - Encontrar informação 0 1 0 0 

Indicadores 

 

Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=3) 

Fase 2 

(n=6) 

Fase 3 

(n=2) 

Fase 4 

(n=1) 

5.3.1. Resolução de dificuldades (RD) - Pesquisa 

de informação  

0 1 0 0 

5.3.2. RD - Recurso a exercícios práticos 

(Abordagem tentativa erro) 

0 1 0 0 

5.3.3. Procura de ajuda social (PAS) - Professor/es 0 2 0 1 

5.3.4. PAS - Colegas de equipa 0 0 0 1 

5.3.5. PAS - Colegas mais velhos 0 0 1 0 

5.3.6. Revisão do trabalho – Feedback obtido pelo 

professor 

0 1 0 0 
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As equipas expressaram alguns fatores que afetaram a sua motivação durante a atividade, 

como se verifica na tabela 5.4. A maioria são de natureza pessoal, como por exemplo, a 

necessidade de alcançar o sucesso em MP3; concluir do programa de estudos (curso); o impacto 

do peso da avaliação da atividade; e a ajuda na compreensão e na preparação para os testes. 

Igualmente, observa-se alguns fatores que estão associados ao desenvolvimento de competências 

em programação e de competências interpessoais. 

 

 

Tabela 5.4: Identificação de fatores que afetam a motivação 

 

Ao longo de todas as fases, em relação à correflexão (Tabela 5.5), a maioria as equipas 

refletiram especificamente sobre as tarefas realizadas. 

 

Indicadores 

 

Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=3) 

Fase 2 

(n=6) 

Fase 3 

(n=2) 

Fase 4 

(n=1) 

5.4.1. Motivação – Ajuda a compreender a matéria 

dos testes 

1 0 0 0 

5.4.2. Motivação – Influência do feedback do 

professor (deveria ter dado mais especificamente) 

0 2 0 0 

5.4.3. Motivação - Terminar o curso 0 1 0 0 

5.4.4. Motivação – Concluir a unidade curricular 0 2 0 0 

5.4.5. Motivação - Peso de avaliação do trabalho 

(Desmotivação - comparação com outros equipas 

- perceção da qualidade) 

0 2 0 1 

5.4.6. Motivação - Trabalho ajuda a desenvolver 

competências em programação 

0 1 0 0 

5.4.7. Motivação - Trabalho ajuda a desenvolver 

competências interpessoais 

0 1 0 0 

5.4.8. Motivação - O trabalho ajudou na UC; 2 1 1 0 

5.4.9. Motivação - Peso da avaliação da 

frequência (no trabalho) 

0 0 1 0 
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Tabela 5.5: Co reflexão das tarefas específicas 

 

 

 

10.3.2. Conclusões 

 

 

Ao longo das fases da abordagem SimProgramming, as equipas mencionaram nas 

reuniões quinzenais com o gestor a adoção de estratégias que aplicaram no desenvolvimento da 

atividade. Em todas as fases foram mencionadas as estratégias de Organização e Planeamento, 

destacando-se a forma como a equipa se organizava e como aplicava (transformação) os 

conhecimentos teóricos e práticos.  

As equipas também mencionaram estratégias para a resolução de dificuldades, bem como 

identificaram o tipo de dificuldades que encontraram ao longo da atividade, nomeadamente, na 

gestão do tempo devido ao excesso de outras tarefas e testes nas várias UC que tinham ao longo 

do semestre. Quanto à resolução das dificuldades, variou entre a procura de ajuda social, a 

abordagem tentativa-erro e a pesquisa de informação. 

Fatores motivacionais também foram mencionados ao longo das reuniões das equipas 

com o gestor. Os fatores relacionavam-se com fatores pessoais, o peso da avaliação da atividade, 

perceções sobre o impacto da atividade nas suas aprendizagens e com a contribuição para o 

melhoramento/desenvolvimento de competências. 

As equipas, nas reuniões com o gestor, explicaram e refletiam através de uma reflexão 

aprofundada sobre o seu desempenho na atividade e sobre as tarefas que realizavam ao longo das 

fases SimProgramming. Confirmando-se, que em equipa, os alunos refletem com mais detalhe o 

seu desempenho. 

 

 

Indicadores 

 

Fases SimProgramming 

Fase 1 

(n=3) 

Fase 2 

(n=6) 

Fase 3 

(n=2) 

Fase 4 

(n=1) 

5.5.1. Correflexão das tarefas específicas 

realizadas 

0 5 2 1 
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10.4. Conclusão final  

 

Ao longo da discussão, verifica-se que quer através de formulários semanais individuais 

(MP3, 2012/2013), quer por formulários quinzenais em equipa (MP4, 2013/2014) ou por reuniões 

quinzenais em equipa (MP3, 2013/2014), a adotação deste tipo de tarefa pedagógica contribui 

para a melhoria das estratégias de autorregulação da aprendizagem, pois permitiu que os alunos 

ficassem conscientes e refletissem sobre competências essências para atingir os objetivos da 

aprendizagem, importantes para aplicarem no mundo laboral, o que confirma o que foi relatado 

em Pedrosa et al., 2016b.  

Os alunos quer de forma individual como em equipa referiram vários tipos de estratégias 

de aprendizagem que adotaram durante a realização da atividade, designadamente: estratégias de 

organização e de planeamento, identificação de dificuldades, resolução de dificuldades, fatores 

que afetaram a sua motivação, e autorreflexão ou heteroreflexão sobre a atividade.  

As estratégias para a resolução de dificuldades foram mencionados apenas no Caso 1 e 

no Caso 3, nas quais são idênticas: procura de ajuda social, pesquisa de informação e a abordagem 

tentativa erro.  

No Caso 2, nos formulários quinzenais em equipa, não foram identificadas estratégias de 

resolução de problemas, nem os fatores que afetaram a motivação. Nestes formulários as equipas 

apostaram na explicação detalhada do trabalho em termos de conteúdo, reforçando a perspetiva 

de que a experiência anterior no Caso 1 (MP3, 2012/2013) contribuiu para o desenvolvimento de 

competências. 

Contudo, observou-se que, comparativamente com os formulários semanais individuais 

(MP3, 2012/2013), nos formulários quinzenais em equipa (MP4, 2013/2014) e nas reuniões 

quinzenais em equipa (MP3, 2013/2014) os alunos (em equipa) mencionaram com mais enfâse 

as estratégias de transformação de informação. Ou seja, em equipa os alunos explicaram com 

maior detalhe o processo de tratamento do material recolhido, e de como aplicavam os 

conhecimentos obtidos na atividade, em que salienta-se a preocupação das equipas em 

compreender (aprendizagem) do material recolhido.  

Em todos os Casos, constata-se que as dificuldades encontradas na atividade são 

idênticas. Nomeadamente, o excesso de carga de trabalhos das UC, e na implementação da 

componente prática. Porém, nas reflexões em equipa, também se menciona a dificuldade da 

equipa em reunir-se.  
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Os alunos em equipa conseguem refletir se atingiram (ou não) os objetivos, identificando 

as suas dificuldades. Igualmente, em equipa fazem uma reflexão mais detalhada sobre as tarefas, 

principalmente quando acompanhadas pelo gestor. O que confirma que os tutores tem um papel 

importante na autoavaliação dos alunos (Nicol & MacFarlane-Dick 2006; Orsmond & Merry 

2011; McKevitt. 2016). 
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Capítulo 11 – Avaliação formativa: perceções dos 

alunos 
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11.1.  Avaliação formativa 

 

Nesta secção encontramos os resultados da investigação, relativos às perceções dos 

alunos sobre a influência da avaliação formativa, nas estratégias de aprendizagem aplicadas na 

atividade.  

Foram identificados três tipos de influência da avaliação formativa, nas estratégias de 

aprendizagem adotadas pelos alunos, estando organizadas em três subcategorias: C.1) Influência 

do acompanhamento nas estratégias adotadas pelos alunos; C.2.) Influência do feedback nas 

estratégias adotadas pelos alunos; C.3) Influência do peso da avaliação (da atividade) nas 

estratégias adotadas pelos alunos. 

 De seguida, apresentamos um quadro explicativo (Cf. Quadro 23) baseado na literatura 

sobre o entendimento acerca de cada uma das subcategorias apresentadas. 

 

Quadro 23: Três subcategorias sobre as perceções dos alunos em relação à avaliação formativa. 

 

 

As subcategorias de influência da avaliação formativa são constituídas por três 

subcategorias, em que referem-se ao tipo de influência da avaliação formativa: o 

•DefiniçãoSubcategorias C

•Declarações sobre como o acompanhamento do

tutor teve inflência na adoção/alteração das suas

estratégias de aprendizagem durante a atividade.

C.1) Influência do

acompanhamento nas

estratégias adotadas pelos

alunos

•Declarações indicando de que forma o feedback

do tutor teve inflência na adoção/alteração das

suas estratégias de aprendizagem durante a

atividade

C.2) Influência do feedback

nas estratégias adotadas

pelos alunos

•Declarações dos alunos que explicam como é

que o peso da avaliação teve inflência na

adoção/alteração das suas estratégias de

aprendizagem durante a atividade

C.3) Influência do peso da

avaliação nas estratégias

adotadas pelos alunos
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acompanhamento, o feedback e o peso da avaliação, que por sua vez estão constituídas por 

indicadores. Relativamente à subcategoria C.1) Influência do acompanhamento nas estratégias 

adotadas pelos alunos, esta é constituída por 12 indicadores; já a subcategoria C.2.) Influência do 

feedback nas estratégias adotadas pelos alunos contém 5 indicadores; e a última subcategoria, a 

C.3) Influência do peso da avaliação nas estratégias adotadas pelos alunos é composta por 11 

indicadores. 

Para cada uma das subcategorias supramencionadas, apresenta-se um quadro explicativo 

sobre os indicadores que constitui cada uma delas (Anexo C4), com a respetiva explicação para 

cada um dos indicadores com recurso a declarações dos alunos entrevistados.  

 

 

11.2. Apresentação de resultados   

 

Segundo as perceções dos alunos, o acompanhamento prestado pelos gestores foi útil e 

importante para esclarecerem as suas dúvidas, e também para prosseguirem na realização das 

tarefas seguintes com sucesso. Os alunos mencionaram que o acompanhamento dos gestores teve 

influência na definição/alteração das estratégias de aprendizagens (Tabela 6.1 – Influência do 

acompanhamento nas estratégias adotadas pelos alunos) ao nível da motivação (n=19): 

 “ Senti essa ligação, senti mais a vontade de entrar em 

contacto (…) deu-nos um sentimento de conforto, basicamente. (…) 

Nós vemos o professor como autoridade, que nos temos que mostrar 

trabalho, quando é um colega nos tentamos confraternizar, e é 

totalmente diferente a abordagem que temos com um professor com um 

colega. (…) Não temos que sentir aquele peso. É alguém que nos quer 

ajudar. ” (E24, 18/12/2013) 

 

No conhecimento do ponto de situação (n=13): 

 “ (…) Foi bom porque nós qualquer coisa que queríamos 

perguntar tínhamos a vós, andavas sempre pelo corredor, e acho que 

termos alguém a dizer que é assim que temos que fazer (...) ” (E6, 

21/05/2013) 

 

Conhecimento sobre o que tinham de alterar nas suas estratégias de aprendizagem e para 

planearem os passos seguintes (n=13): 
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 “ Acho que foi bom para nós principalmente para mim que sou 

coordenador que estava a saber diretamente em termos de avaliação, 

se estávamos a cumprir com os objetivos com as metas e para 

transmitir a eles o que é que era preciso fazer, o que é que estávamos 

a fazer mal ou o que é que estávamos a fazer bem, o que podia ser mais 

explorado, outras abordagens, ver o trabalho (…) ” (E18b, 

12/12/2013) 

 

Tabela 6.1: Influência do acompanhamento nas estratégias adotadas pelos alunos 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

6.1.1. Acompanhamento (Acomp) – Conhecimento do que 

era necessário alterar 

3 0 0 

6.1.2. Acomp – Reuniões com os alunos coordenadores como 

fator positivo 

3 4 0 

6.1.3. Acomp - Utilidade e importante 7 2 0 

6.1.4. Acomp - Esclarecimento de dúvidas 4 1 0 

6.1.5 Acomp - Incutiu esperança  1 0 0 

6.1.6.Acomp – Influência na motivação (o interesse e 

disponibilidade dos gestores 

11 5 3 

6.1.7. Acomp – Influência na motivação (preparação para 

mercado de trabalho) 

1 0 0 

6.1.8.  Acomp – Sentimento de medo com o excesso de 

motivação 

1 0 0 

6.1.9. Acomp – Influência no planeamento do trabalho 

(Conhecimento do ponto de situação) 

9 3 1 

6.1.10. Acomp – Influência nas estratégias adotadas pelo 

aluno coordenador (Conhecimento do que era necessário 

alterar) 

7 4 2 

6.1.11. Acomp - Influência no planeamento (realização 

semanal das tarefas) 

1 0 2 

6.1.12. Acomp - Reuniões com a equipa – importante e úteis n.a. n.a. 3 
 

 

Os alunos destacaram a importância do feedback no melhoramento das suas estratégias 

de aprendizagem adotadas na atividade (Tabela 6.2 – Influência do feedback nas estratégias 

adotadas pelos alunos), nomeadamente na organização/orientação das tarefas (n=24): 

“E lá está, estas reuniões e tu, foram muito boas para nos 

orientar, porque muitas vezes o meu grupo perguntava então o que é 
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para fazer, é preciso fazer alguma coisa, o que é preciso entregar (…) 

” (E11a, 22/05/2013) 

 

No planeamento das tarefas (n=15) e na redefinição de objetivos para as tarefas (n=19): 

“Porque nós tínhamos certas metas, vocês iam nos dizendo o 

que tínhamos que fazer para a semana, e mudamos a estratégia de 

grupo para compensar.” (E5, 21/05/2013)  

 

E incutiu motivação para melhorar o trabalho (n=9): 

“ Da tua parte, acho que nos ajudou a motivar-nos e a perceber 

algumas coisas. Percebemos porque é que em alguma nota ou outra, 

foi a mais ou a menos a esperada.” (E34,29/05/2014) 

“Sim, foi melhorar um bocadinho para a próxima.” (E4, 

20/05/2013) 

 

Tabela 6.2: Influência do feedback nas estratégias adotadas pelos alunos 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

6.2.1. Feedback – Influência na organização (Importante 

para a orientação) 

12 9 3 

6.2.2. Feedback – Influência no planeamento de trabalho 11 3 1 

6.2.3. Feedback – Influência na motivação redefinição de 

objetivos) 

11 6 2 

6.2.4. Feedback – Influência para melhorar o trabalho 3 4 2 

6.2.5. Feedback – Fornece informações para o aluno 

coordenador 

1 0 0 

 

 

O peso da avaliação foi identificado como um fator que tem influência nas estratégias de 

autorregulação dos alunos (Pedrosa et al., 2016 b, c). Os alunos mencionaram vários fatores pelo 

qual o peso da avaliação tem influência nas suas estratégias de aprendizagem (Tabela 6.3 – 

Influência do peso da avaliação nas estratégias adotadas pelos alunos), nomeadamente, a 

perceção de que ajuda na componente teórica (n=15): 
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“ Sim é importante e motiva ter assim um trabalho porque 

assim temos mais uma componente que nos ajuda na avaliação. (…) Se 

estivesse que ir a exame não, agora se fizer por frequência como me 

ajudou em MP3, também me vai ajudar em MP4 de certeza (…) ” 

(E21b, 10/12/2013) 

 

De que ainda ajuda a obter uma melhor classificação na nota final, e consequentemente a 

concluir a UC (n=12): 

“ Em relação ao peso acho que devia se manter porque os 

testes teóricos melhoraram e os trabalhos veio ajudar isso. ” (E6, 

21/05/2013) 

 

Assim como também no estabelecimento de objetivos (n=10): 

 “ É aquela bolha da recompensa final, se fizeres o trabalho e 

vais ter uma recompensa final (…) motiva sempre uma pessoa a fazer 

as coisas. Se for desproporcional não motiva as pessoas porque vão ter 

muito esforço para pouco lucro, e as pessoas andam sempre á procura 

de muito lucro no final. Acho eu, andam sempre atras dos objetivos 

finais (...) ” (E17a, 23/05/2013) 

 

Alguns alunos mencionaram que o peso da avaliação estava adequado ao que era 

solicitado (n=21): 

“ (…) O trabalho é muito importante dá trabalho mas se a 

gente conseguir fazer é uma mais-valia para nós (…) é o ideal. ” (E22, 

12/12/2013) 
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Tabela 6. 3: Influência do peso da avaliação nas estratégias adotadas pelos alunos 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

6.3.1. Peso da avaliação - Concorda devido ao trabalho 

que exige 

12 8 1 

6.3.2. Peso da avaliação – Não concorda (Frequência 

devia de ter um peso superior) 

3 0 0 

6.3.3. Peso da avaliação – Não concorda (Peso elevado 

para o grau de dificuldade) 

1 0 1 

6.3.4. Peso da avaliação – Peso de avaliação - Não 

concorda com o valor atribuído – devia de ser mais 

0 2 1 

6.3.5. Peso da avaliação – Indiferente 3 0 1 

6.3.6. Peso da avaliação – Influência na motivação (ajuda 

na componente teórica) 

11 3 1 

6.3.7. Peso da avaliação – Influência na motivação 

(Ajuda na nota e a fazer a UC) 

6 4 2 

6.3.8. Peso da avaliação – Influência na motivação 

(estabelecimento de objetivos) 

6 3 1 

6.3.9. Peso da avaliação – Influência na motivação 

(Oportunidade para compensar a componente teórica) 

4 0 0 

6.3.10. Peso da avaliação – Influência na organização do 

trabalho (Dedica mais tempo ao trabalho) 

2 0 0 

6.3.11. Peso da avaliação – Influência na aprendizagem 

(Melhoramento das classificações das testes) 

1 1 0 
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11.3. Discussão de resultados 

 

Os alunos mencionaram fatores que tiveram influência na motivação que estão 

relacionados com a avaliação formativa, concretamente: o acompanhamento dos gestores, o 

feedback e o peso da avaliação. 

Relativamente ao acompanhamento prestado pelos gestores, nas perceções dos alunos foi 

útil e importante no esclarecimento de dúvidas, no incentivo para continuarem a realizar as 

tarefas, na definição/alteração das estratégias de aprendizagens e no incentivo à motivação. As 

perceções mencionadas pelos alunos estão em linha com a perspetiva de McKevitt (2016), 

relativamente a relação estabelecida entre o tutor e os alunos, ser entendida como um processo de 

melhoria das aprendizagens, na forma como os alunos reagem ao feedback do tutor e como 

melhoram a sua capacidade de reflexão das suas estratégias. 

Na perceção dos alunos, o feedback foi importante a fim de melhorarem as suas 

estratégias de aprendizagem adotadas na atividade, nomeadamente na organização/orientação das 

tarefas, no planeamento das tarefas, na redefinição das estratégias e na motivação para delinear 

novos objetivos. O que reforça a perspetiva de que o uso adequado do feedback por parte dos 

alunos, contribuiu para melhorarem a sua performance (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; 

McKevitt, 2016) e para alcançar os objetivos da aprendizagem com sucesso (Prince et al., 2010). 

No que diz respeito ao peso da avaliação, nos capítulos anteriores, identificou-se como 

um fator que tem influência nas estratégias de autorregulação dos alunos (Pedrosa et al., 2016, 

b,c). Vários fatores foram mencionados pelos alunos, nomeadamente, a ajuda na componente 

teórica, ajuda a obter uma melhor classificação na nota final, na conclusão da UC, na definição 

de objetivos, e na adequabilidade do peso da avaliação da atividade. De facto, as perceções dos 

alunos em relação à avaliação tem influência nas estratégias que adotam na realização das tarefas 

(Segers & Dochy, 2001).   

 

 

11.4. Conclusões  

 

As perceções dos alunos em relação à avaliação formativa, nas três dimensões analisadas, 

nomeadamente: a influência do acompanhamento (investigadora); a influência do feedback e a 

influência do peso da avaliação corroboram a perspetiva da forma como os alunos vêm a 

avaliação, relativamente ao seu impacto na adoção e na modificação de estratégias de 

autorregulação das aprendizagens. 
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Segundo os alunos, o acompanhamento da investigadora foi essencial para 

compreenderem e verificarem que tipo de falhas e quais os aspetos deveriam melhoram no seu 

percurso de aprendizagem, em especifico para a realização das tarefas. Também, o facto de 

sentirem a presença de alguém (sem ser o professor) que os acompanha, que os apoia, que os 

orientem, teve impacto na motivação em aprender e em quererem realizar as tarefas. 

Já o feedback é visto como essencial e determinante para a continuidade na realização das 

tarefas, nos ajustamentos de estratégias de aprendizagem, na consciencialização das lacunas e dos 

aspetos que podem melhorar a sua aprendizagem. Igualmente, afeta a motivação dos alunos, uma 

vez que, permite-lhes obter um ponto de situação no momento e daquilo que eles podem fazer 

para alterar ou melhorar, para que atinjam com sucesso os seus objetivos. 

Por fim, o peso da avaliação, tal como nas outras duas dimensões, tem influência na 

motivação do aluno, tanto para o querer continuar a realizar as tarefas, como para a situação 

inversa, bem como nas estratégias de aprendizagem para conseguirem alcançar os resultados 

pretendidos.  

Sendo a avaliação formativa um dos fundamentos conceptuais que suportam a abordagem 

SimProgramming pode-se confirmar que é essencial este fundamento dado aos resultados que 

foram obtidos. Contudo, em implementações futuras, os professores necessitam de ter em atenção 

e de ajustar o peso da avaliação de acordo com o tipo de atividade que solicitam aos alunos, 

nomeadamente: ao tempo de trabalho que envolve, aos seus objetivos para a UC, e a forma como 

poderá influenciar a motivação dos alunos (na crença de que pode ou não ajudar a atingir os seus 

objetivos pessoais de aprendizagem) em querer realizar a atividade na sua plenitude. O apoio de 

tutores e o bom uso do feedback atempado, revelaram-se adequados e eficazes para que os alunos 

conseguissem realizar as tarefas e para que se sentissem motivados. 
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Capítulo 12 – Avaliação formativa: Autoavaliação e 

heteroavaliação 
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No capítulo 12, apresenta-se e discute-se os resultados obtidos através da análise das 

fichas de autoavaliação e de heteroavaliação (Caso 1, MP3 2012/2013) bem como das reuniões 

de autoavaliação e de heteroavaliação (Caso 2, MP4 2013/2014 e Caso 3, MP3 2013/2014). Nos 

três Casos, as fichas e as reuniões de autoavaliação e de heteroavaliação dos alunos são relativos 

à atividade que realizaram (e não à avaliação final da UC). 

Desta forma, o capítulo 12 está organizado em 4 secções, nos quais 3 são referentes a: 

12.1. Apresentação e discussão de resultados do Caso 1 - MP3 (2012/2013); 12.2. Apresentação 

e discussão de resultados do Caso 2 – MP4 (2012/2013); 12.3. Apresentação e discussão de 

resultados do Caso 3 - MP3 (2013/2014), e por último; 12.4. Conclusão e reflexões finais. 

Nas três secções referentes à apresentação e discussão de resultados (12.1, 12.2 e 12.3) 

são analisados os seguintes 4 aspetos: Amplitude dos valores mínimos obtidos na autoavaliação, 

heteroavaliação7 e na avaliação final da atividade8; Amplitude dos valores máximos obtidos na 

autoavaliação, heteroavaliação e na avaliação final da atividade; Amplitude das médias dos 

valores da autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final da atividade; e Comparação das 

médias (média final) de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final.  

De seguida, para um melhor entendimento, explica-se o que se entende por esses 4 

aspetos: 

 

Amplitude dos valores mínimos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na 

avaliação final da atividade: 

 

Os valores mínimos (Min.) são as avaliações mais baixas, identificadas em cada equipa 

(Cf. Figura 22), ou seja, a avaliação mais baixa que um aluno atribuiu a si próprio (autoavaliação), 

que obteve dos colegas (heteroavaliação), e do professor (avaliação final).  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Uma vez que, havia 2 ou mais elementos numa equipa, os valores da heteroavaliação corresponde à média 

das avaliações dos alunos a um determinado colega de equipa. 

8 Avaliação final – corresponde à avaliação do professor relativamente à atividade que os alunos 

desenvolveram.  
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Figura 22: Processo de identificação dos valores mínimos (Min.). 

 

 

Neste sentido, a amplitude corresponde ao intervalo de valores mínimos, ou seja, em que 

se identifica a nota mais baixa de todos os alunos que participaram na atividade (no exemplo, 

corresponde a 11 valores da Equipa “X”, no caso da autoavaliação) até à “melhor” nota mínima 

(no exemplo, corresponde a 17 valores da Equipa “B”, no caso da autoavaliação), nas três 

dimensões: autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final do professor. 

O objetivo é verificar como variaram as avaliações cujos valores foram os mínimos 

identificados em cada equipa. Ou seja, o aluno que atribuiu (autoavaliação) ou obteve 

(heteroavaliação e/ou avaliação final do professor) a nota mais baixa em relação aos seus colegas. 

Igualmente, para identificar e compreender qual (ais) o (s) aluno (s) com as avaliações 

mais baixas ou as mais altas, e eventuais casos que merecem uma análise mais aprofundada 

(perceber porque foi discrepante ou correspondeu com a avaliação final do professor). 

 

 

Amplitude dos valores máximos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na 

avaliação final da atividade: 

 

Os valores máximos (Máx.) são as avaliações mais altas identificadas em cada equipa 

(Figura 23), ou seja, a avaliação mais alta que um aluno atribuiu a si próprio (autoavaliação), que 

obteve dos colegas (heteroavaliação), e do professor (avaliação final). 

 

 

 

 

 

Equipas Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

Min. Max. Média Min. Max. Média Min. Max. Média 

A 15 16 15,4 14,75 16 15,2 11,8 13 12 

B 17 19 17,85 18 19,5 18,4 15,1 17,95 16,2 

(…)          

X 11 12 11,7 8 12 10,2 6,5 11,5 8,2 



Parte IV – Apresentação e discussão de resultados 

Capítulo 12 – Avaliação formativa: Autoavaliação e heteroavaliação 

 

 

 
202 

 

Figura 23: Processo de identificação dos valores máximos (Máx.). 

 

 

Neste sentido, a amplitude corresponde ao intervalo de valores máximos, ou seja, 

identifica-se a nota mais alta de todos os alunos que participaram na atividade (no exemplo, 

corresponde a 19,5 valores da Equipa “B”, no caso da heteroavaliação) até à “melhor” nota 

máxima da equipa que teve resultados inferiores comparativamente com as outras equipas (no 

exemplo, corresponde a 12 valores da Equipa “X”, no caso da heteroavaliação), nas três 

dimensões: autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final do professor. 

O objetivo é verificar como variou as avaliações cujos valores foram os máximos 

identificados em cada equipa. Ou seja, o aluno que atribuiu (autoavaliação) ou obteve 

(heteroavaliação e/ou avaliação final do professor) a nota mais alta em relação aos seus colegas. 

Também para identificar e compreender qual (ais) o (s) aluno (s) com as avaliações mais 

baixas ou as mais altas, e eventuais casos que merecem uma análise mais aprofundada (perceber 

porque foi discrepante ou correspondeu com a avaliação final do professor). 

 

 

Equipas Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

Min. Max. Média Min. Max. Média Min. Max. Média 

A 15 16 15,4 14,75 16 15,2 11,8 13 12 

B 17 19 17,85 18 19,5 18,4 15,1 17,95 16,2 

(…)          

X 11 12 11,7 8 12 10,2 6,5 11,5 8,2 
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Amplitude das médias dos valores da autoavaliação, heteroavaliação e avaliação 

final da atividade: 

 

As médias dos valores (Média) correspondem as médias de cada uma das equipas que 

obtiveram nas três dimensões: autoavaliação, heteroavaliação, e avaliação final (Figura 24).  

 

Figura 24: Processo de identificação das médias (Média.). 

 

 

A amplitude corresponde ao intervalo dos valores das médias, ou seja, identifica-se a 

média mais alta de todas as equipas (no exemplo, corresponde a Equipa “B”) até à média mais 

baixa de todas as equipas (no exemplo, corresponde a Equipa “X”). 

O objetivo é verificar como variaram as médias das avaliações entre as equipas que 

participaram na atividade. Mas também, identificar e compreender qual foi a equipa com as 

avaliações mais baixas ou as mais altas, e eventuais casos que merecem uma análise mais 

aprofundada (perceber porque foi discrepante ou correspondeu com a avaliação final do 

professor). 

 

Comparação das médias (média final) de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação 

final  

Para finalizar, compararam-se as médias finais obtidas em cada umas das dimensões 

(autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final do professor) para verificar e refletir sobre 

eventuais diferenças. 

 

 

Equipas Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

Min. Max. Média Min. Max. Média Min. Max. Média 

A 15 16 15,4 14,75 16 15,2 11,8 13 12 

B 17 19 17,85 18 19,5 18,4 15,1 17,95 16,2 

(…)          

X 11 12 11,7 8 12 10,2 6,5 11,5 8,2 
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Figura 25: Processo de identificação da média final. 

Equipas Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

Min. Max. Média Min. Max. Média Min. Max. Média 

A 15 16 15,4 14,75 16 15,2 11,8 13 12 

B 17 19 17,85 18 19,5 18,4 15,1 17,95 16,2 

(…) 11 12 11,7 8 12 10,2 6,5 11,5 8,2 

Média 

Final  

15,1 17,35 16,25 14,3 17,7 16,21 12,2 14,9 13,3 
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12.1. Apresentação e discussão de resultados do Caso 1 - MP3 

(2012/2013) 

 

Em MP3 2012/2013, as equipas E, H, I, J e B foram as equipas onde os alunos se 

autoavaliaram e heteroavaliaram de forma mais próxima com a avaliação final do professor 

(Quadro 24). Já as equipas M9, D, A, C, F e O foram as que apresentaram valores inflacionados 

em comparação com a avaliação final (Quadro 24).  

 

Quadro 24: Tabela de síntese da autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final do Caso 1 

 

                                                           
9 Na equipa M apenas 1 aluno fez a autoavaliação e a heteroavaliação. 

Equipas Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

Min. Max. Média Min. Max. Média Min. Max. Média 

A 15 16 15,4 14,75 16 15,2 11,8 13 12 

B 17 19 17,85 18 19,5 18,4 15,1 17,95 16,2 

C 11 12 11,7 8 12 10,2 6,5 11,5 8,2 

D 17 18 17,7 17 18 17,5 12,5 16,3 13,8 

E 12 17,5 15,42 12,75 18 16,1 13,2 18,1 15,4 

F 18 19 18,4 18 18,5 18,25 15,5 15,5 15,5 

G n.a. 

H n.a. 15 18 16,7 14,4 16,5 15,7 

I 14 19 16,5 15,3 18,7 16,1 13,7 17,7 15,1 

J 15 18 16 16,7 17 17 13,2 16,2 15,3 

K n.a. 

L n.a. 4,25 3,95 4,10 

M 13 15 14 10 18 14,3 10,35 13,05 10,2 

N n.a. 14,75 15,85 15,5 

O 18 20 19 16,5 20 18,56 13,5 17,8 15,9 

Média 

Final 

Geral  

15,1 17,35 16,25 14,3 17,7 16,21 12,2 14,9 13,3 

Sem a L e a N para efeitos de comparação visto não terem realizado 

a auto e heteroavaliação 

12,7 15,8 13,9 



Parte IV – Apresentação e discussão de resultados 

Capítulo 12 – Avaliação formativa: Autoavaliação e heteroavaliação 

 

 

 
206 

 

A Equipa E foi a equipa que mais se aproximou da avaliação final do professor, ou seja, 

a maioria dos alunos obtive uma avaliação final bastante próxima da sua autoavaliação:   

Aluno Autoavaliação Avaliação Final 

 

E27 16 16,2  

E7 17 16,5  

E53 12 12,3  

E10 17,5 18,1  

E54 15 16,2  

E56 15 13,2 

 

Por exemplo, o aluno E53 que fez a autoavaliação mais baixa desta equipa e cuja 

avaliação final foi bastante próxima à da sua autoavaliação, justificou a sua nota por considerar 

que devia de ter-se esforçado mais: 

“Penso que me poderia ter esforçado mais nesta parte da 

avaliação em MP3, poderia ter tido melhor desempenho em alguns dos 

aspetos.” (E53, 17/05/2013). 

 

Também o aluno E27 teve a avaliação final mais próxima da sua autoavaliação, este aluno 

justificou a sua autoavaliação referindo que se empenhou, mas que houve pormenores que 

falharam: 

“No fim acho que me empenhei no trabalho que desenvolvi ao 

longo do semestre, talvez tenha falhado em alguns pormenores os quais 

fui tentado resolver com mais trabalho e pesquisa.” (E27, 16/05/2013). 

 

Já a Equipa D (uma das equipas com as notas mais inflacionadas em relação à avaliação 

final), os alunos E49 e E52 autoavaliaram-se com 18 valores, contudo a sua avaliação final foi 

bastante diferente: o E49 obteve 13 valores e o E52 obteve 13,3 valores. Os alunos (E49 e E52) 

justificaram os 18 valores por considerarem que demonstraram o esfoço e empenho suficiente: 

“Mostrei bastante interesse e emprenho para o resultado final. 

Mostrei conhecimentos e fui uma ajuda preciosa na elaboração da 

aplicação.” (E49, 17/05/2013). 

“Durante todo o projeto a parte em que acho que mais 

contribui para o grupo, em que mais me dediquei e mais me esforcei foi 

sem dúvida a parte do desenvolvimento de uma pequena aplicação 

exemplo para demostrar as duas tecnologias em estudo. À parte disse 
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penso que cumpri quase todos os desafios a que me propôs, tentei fazer 

o máximo de sprints que consegui e dessa forma colaborar para o bom 

desempenho da minha equipa.” (E52, 17/05/2013). 

 

Neste sentido, observa-se que ocorreram vários tipos de situações, ou seja: temos casos 

em que a avaliação dos alunos e a avaliação final estão próximos, o que significa que os objetivos 

das tarefas e a compreensão do seu valor correspondente a uma nota final estão muito próximos. 

Assim como, também houve situações bastante discrepantes em que os alunos estiveram distantes 

da avaliação final. 

Em suma, no Caso 1 (MP3, 2012/2013), houve equipas onde os alunos inflacionaram as 

suas notas e a dos seus colegas (autoavaliação/heteroavaliação) de forma exagerada, 

nomeadamente, as Equipas D, A, C, M, F e O (Anexo E1 – Tabelas dos valores da autoavaliação 

e da heteroavaliação, detalhadas por cada equipa).  

Curiosamente, verifica-se que as equipas D, A,C, M, F são as equipas com a avaliação 

final mais baixa comparativamente com as outras equipas, à exceção da Equipa O (que foi a 2ª 

melhor equipa). 

Porém, também houve outras equipas que se aproximaram da avaliação final ou fizeram 

uma autoavaliação/heteroavaliação de forma mais comedida (p.e. Equipa E, H, I, J, B) (Cf. Anexo 

E1 – Tabelas dos valores da autoavaliação e da heteroavaliação, detalhadas por cada equipa), que 

comparativamente às equipas anteriores obtiveram melhores resultados. 

Verifica-se uma tendência das equipas com melhores resultados a aproximarem-se da 

avaliação final do professor, e as equipas com a avaliação final mais baixa a inflacionar a sua 

autoavaliação e heteroavaliação. 

 

De seguida, apresenta-se e discute-se detalhadamente os intervalos de valores (amplitude) 

no qual variou a autoavaliação, a heteroavaliação e a avaliação final, estabelecendo comparações 

e reflexões sobre os mesmos. Nomeadamente, verificar em que equipas os alunos atribuíram os 

valores mais baixos e/ou mais altos nas 3 diferentes avaliações (autoavaliação, heteroavaliação e 

avaliação final), bem como as médias dos valores mínimos e máximos e das classificações 

obtidas. 
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a) Amplitude dos valores mínimos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e 

na avaliação final da atividade, em MP3 2012/2013. 

 

 

Observa-se no gráfico 1, que há diferenças nas médias nos valores mínimos, nas três 

dimensões de avaliação: autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final. As médias dos valores 

mínimos da autoavaliação tendem a ser superiores em relação às médias da heteroavaliação (≈ 

0,8 valores) e da avaliação final (≈ 2,4 valores). 

 

 

Gráfico 1: Amplitude dos valores mínimos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na avaliação final 

da atividade, em MP3 2012/2013. 

 

Autoavaliação 

 

Relativamente à amplitude dos valores mínimos que os alunos autoavaliaram no seu 

desempenho na atividade, compreendeu o intervalo entre os 11 a 19 valores (R10=8), ou seja, a 

nota mais baixa que um aluno atribuiu a si próprio foi de 11 valores (Equipa C), e em duas equipas 

(Equipa F e O) o valor mínimo foi de 19 valores (os outros elementos fizeram uma autoavaliação 

igual ou superior a este valor). 

                                                           
10 “R” – Amplitude. 
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O aluno que autoavaliou-se com a nota mais baixa em MP3 (2012/2013), pertencia à 

Equipa C, autoavaliando-se de forma global com 11 valores, justificando a sua avaliação, da 

seguinte forma:  

“Como o projeto que nos foi atribuído era a mesma matéria 

selecionada foi mais fácil adquirir conhecimentos. Sabia consolidar os 

conhecimentos teóricos do padrão MVC com projeto escolhido. Tinha 

sempre material de pesquisa, e sempre me preocupei em saber qual o 

estado do trabalho e qual a tarefa que tinha a fazer. O grupo estava 

muito desunido e desorganizado, mas a relação entre todos era estável. 

Participei na maior parte das reuniões de grupo, e cumpri sempre com 

as minhas tarefas. ” (E21a, 17/05/2013) 

 

Importa referir que este aluno (E21), em termos quantitativos apresentou uma 

autoavaliação próxima dos valores reais obtidos (avaliação final). Apesar de ter feito a 

autoavaliação mais baixa em relação a todos os alunos que participaram na atividade, teve uma 

avaliação final (11,5 valores) e heteroavaliação (12 valores) que foi ligeiramente superior à sua 

autoavaliação. Sendo que não foi o aluno que obteve a nota mais baixa na atividade (avaliação 

final do professor).  

Por sua vez, nas equipas F e O, os alunos fizeram uma autoavaliação com valores iguais 

ou superiores a 18 valores. Sendo que os valores de autoavaliação mais baixos nestas equipas 

(Equipa F: alunos E58, E8; Equipa O; aluno E13) foi de 18 valores, justificando a sua avaliação 

da seguinte forma:  

“Conhecimentos teóricos sólidos. Capacidade de resolver 

problemas sobre o tema escolhido. Interessado em resolver problemas 

e motivar o grupo. Muito boa relação no grupo. Cumprimento de todas 

as tarefas atribuídas. Considero o meu desempenho positivo. Apesar de 

nem sempre conseguirmos ter tempo para nos reunirmos e avançarmos 

com o trabalho por muitos de nós sermos trabalhadores/estudantes, 

conseguimos levar a cabo as tarefas propostas, aprofundando o nosso 

conhecimento sobre o tema escolhido.” (E58, 27/05/2013) 

 

“Compreendo grande parte dos conceitos teóricos da 

disciplina e do trabalho. Aplico de maneira coerente os conceitos 

teóricos. Estive disponível e trabalhei de forma ativa no trabalho. 

Mantive sempre um bom relacionamento com todos do grupo. Sempre 
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participei das decisões e do desenvolvimento do trabalho. O principal 

fator que impediu o meu melhor desempenho no trabalho foi dedicar 

mais tempo a outras disciplinas em que tinha mais dificuldade e 

necessitava de um maior esforço para compreender e aplicar os 

conceitos.” (E13, 16/05/2013) 

 

No caso dos alunos E58 e E8 da equipa F, a avaliação final (15,5 valores) foi diferente da 

autoavaliação, havendo uma discrepância na avaliação final com a autoavaliação dos alunos 

(≈2,5valores). 

Porém, o aluno E13 (Equipa O) teve a avaliação final (17,8 valores) próxima da sua 

autoavaliação (18 valores). De mencionar, que apesar de ter sido o aluno que fez uma 

autoavaliação mais baixa face aos colegas da sua equipa (Equipa O), foi o aluno que obteve a 

melhor classificação da sua equipa. Curiosamente, de destacar que este aluno (E13) obteve a 3.ª 

melhor avaliação final na atividade realizada em MP3 2012/2013.  

 

 

Heteroavaliação 

 

Quanto à heteroavaliação, a amplitude dos valores mínimos que um aluno recebeu dos 

seus colegas de equipa (neste caso, a média da heteroavaliação dos colegas de equipa), 

correspondeu a um intervalo de 8 a 18 valores (R=10). Ou seja, a nota mais baixa (média da 

avaliação dos colegas de equipa) que um aluno obteve dos seus colegas foi de 8 valores (Equipa 

C), e na Equipa B e Equipa F o valor mínimo que um aluno obteve da heteroavaliação dos seus 

colegas foi de 18 valores (os outros elementos da equipa obtiveram uma heteroavaliação superior 

a este valor). 

O aluno E47 da Equipa C foi o que obteve a heteroavaliação mais baixa (8 valores) de 

todos os alunos que participaram na atividade. Algumas das justificações dos seus colegas para a 

atribuição desse valor foram devido à falta de empenho e contribuição para as tarefas da equipa: 

“O E47 apareceu em algumas reuniões do grupo, mas 

infelizmente apesar das suas capacidades nunca contribuiu para a 

realização das tarefas que lhe competiam.” (E26, 2/05/2013) 

“Este elemento tem alguns conhecimentos, se empenha-se mais 

teria expressado melhor a sua capacidade (…) Se fora das reuniões, 

trabalha-se, como quando estávamos reunidos teria contribuído mais 
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para o grupo. (…) Se tivesse empenhado mais era melhor para ele e 

para o grupo” (E21a, 17/05/2013) 

 

Já nas Equipas B e F, o valor mais baixo de heteroavaliação (médias das avaliações dos 

colegas) foi de 18 valores, ou seja, todos os outros elementos da equipa obtiveram por parte dos 

colegas uma heteroavaliação superior a 18 valores.  

No caso da Equipa B, dos 7 alunos que constituíam a equipa, 5 alunos (E11; E40; E41; 

E42; E43) obtiveram uma heteroavaliação de 18 valores, sendo que os outros 2 alunos obtiveram 

uma heteroavaliação superior a 18 valores, nomeadamente, o E3 (19 valores) e o E14 (19,5 

valores). Há aqui uma homogeneidade de valores na heteroavaliação, ou seja, os alunos 

equipararam-se em termos de avaliação, apenas destacaram dois elementos da equipa através de 

uma valorização de 1 valor ou de 1,5 valor na avaliação, como explicitam os alunos:  

 

“ (…) Em termos técnicos há elementos da minha equipa que 

me superam (…) ” (E11a, 15/05/2013) 

“ (…) Claro que um ou outro elemento se destacou mais (…) 

Na minha opinião o elemento do grupo [E3a] com mais conhecimentos 

e o que em termos de código foi o que mais trabalhou. Empenhado e 

sempre prestável para fazer qualquer tarefa. O elemento que na minha 

ótica merece sem dúvida a melhor nota.” (E43, 17/2013) 

“Na minha opinião o E14 é uma mais-valia em qualquer grupo 

porque está sempre a dizer para trabalhar. (Acaba por nos “obrigar” 

a trabalhar, a não deixar para depois, etc). Claro que em termos de 

conhecimentos também se destaca.” (E3a, 18/05/2013) 

 

No caso da Equipa F, a situação foi idêntica à da Equipa B, ou seja a nota de 

heteroavaliação mais baixa que atribuíram foi de 18 valores (E17 e E57), enquanto os outros 2 

alunos (E8 e E58) obtiveram 18,5 valores de heteroavaliação. 
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Avaliação final na atividade 

 

A nota mínima (valor) atribuída pelo professor variou entre os 6,5 e os 15,1 valores (R= 

8,6). Ou seja, a nota mais baixa atribuída a um aluno foi de 6,5 valores (Equipa C).  

Já na equipa B, o valor mais baixo atribuído a um aluno (E42) foi de 15,1 valores, ou seja, 

os outros elementos da equipa tiveram nota superior a esse valor. Em comparação com as outras 

equipas, a equipa B foi a que teve a melhor nota mínima, ou seja nas outras equipas, a nota mínima 

ficou abaixo dos 15,1 valores.  

 

 

b) Amplitude dos valores máximos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na 

avaliação final da atividade, em MP3 2012/2013. 

 

Observa-se que há diferenças nas médias nos valores máximos nas três dimensões de 

avaliação: autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final. As médias dos valores máximos da 

avaliação final foram inferiores em relação às médias da autoavaliação (≈1,5valores) e da 

heteroavaliação (≈1,9 valores) (Cf. Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Amplitude dos valores máximos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na avaliação final 

da atividade, em MP3 2012/2013. 
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Autoavaliação 

 

A amplitude dos valores máximos que os alunos autoavaliaram o seu desempenho na 

atividade, compreendeu o intervalo entre os 12 a 20 valores (R=8), ou seja, numa equipa a nota 

mais alta que um aluno atribuiu a si próprio foi de 20 valores (Equipa O, alunos E26 e E15), na 

Equipa C a melhor nota que um aluno (E19 e E44) atribuiu na sua autoavaliação foi de 12 valores 

(todos os outros alunos desta equipa fizeram uma autoavaliação inferior a 12 valores). 

Os alunos que se autoavaliaram com 20 valores (E26 e E15) justificaram a sua avaliação 

da seguinte forma:  

“Consegui obter os conhecimentos teóricos e práticos para 

poder explicar o que é o MVP e desenvolver uma aplicação em MVP 

consciente do que tem que se fazer e o porquê. 

O meu empenho foi a 100%, sempre tive envolvida no 

desenvolvimento do trabalho e contribuí para tudo. 

Mantenho uma boa relação com todos os elementos do grupo, 

nunca houve problema nenhum entre mim e algum colega, conseguindo 

sempre transmitir as minhas mensagens para todos. 

Penso que consegui atingir os objetivos propostos neste 

trabalho teórico, tanto eu, como o grupo em geral.” (E26, 10/05/2013). 

 

“Considero que percebi o conceito MVP e penso sou capaz de 

responder a questões concretas sobre este. Consegui colocar em 

prática o MVP com sucesso e de forma correta. Dai o motivo para dar 

a nota máxima. Mantive-me sempre interessado e empenhado em fazer 

o melhor e nunca me contentei com menos. Estive envolvido em várias 

discussões, contudo, na minha opinião foram necessárias. Teria errado 

se ficasse indiferente em relação a algumas situações que em nada 

abonariam em favor do resultado final do trabalho. O meu trabalho 

para o grupo está à vista. O desenvolvimento da primeira amostra do 

MVP e sua apresentação para a turma, o desenvolvimento em conjunto 

do segundo código, a apresentação em PowerPoint a explicar o fluxo 

do programa (para a turma também). Etc. 

Estive sempre presente e com vontade de fazer mais e melhor. 

Não esperei que me mandassem trabalhar, eu próprio tive iniciativa.” 

(E15,04/05/2013) 
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Apesar dos alunos E26 e E15 terem apresentado as autoavaliações com as notas mais altas 

(20 valores), na avaliação final não obtiveram esse resultado (E26: 16,2 valores; E15: 16,9 

valores), ou seja a autoavaliação destes alunos foi discrepante com uma diferença de ≈ 3valores 

em relação a nota final que obtiveram. Apesar de terem uma classificação considerada satisfatória, 

houve outros alunos (p.e. E10: 18,1valores; E14: 18 valores; E3a: 17,7 valores) tiveram melhor 

classificação que o E26 e o E15.  

Já na equipa C, a melhor autoavaliação foi de 12 valores (E19 e E44), no qual a E19 

justificou a sua autoavaliação pelos seguintes motivos:  

“Inicialmente poderia ter-me empenhado mais, mas o 

problema principal foi a minha disponibilidade e depois a 

disponibilidade e recetividade dos restantes elementos do grupo, 

porque infelizmente algumas pessoas acham que o trabalho era só do 

coordenador da equipa e que elas no final simplesmente teriam a nota. 

Um grupo para funcionar bem tem de funcionar como um todo o que 

não aconteceu. ” (E19, 02/05/2013). 

 

A equipa C foi a que obteve os resultados mais baixos em termos de avaliação final, e 

como pode-se verificar através das autoavaliações e heteroavaliações os alunos tinham a 

consciência de que não tinham alcançados todos os objetivos propostos, refletindo por isso em 

notas mais baixas em comparação com as autoavaliações e heteroavaliações dos alunos das outras 

equipas. 

Apesar dos alunos E19 e E44 da Equipa C terem feito autoavaliações com valores baixos, 

comparativamente com outras equipas, os alunos não obtiveram a nota pelo qual avaliaram o seu 

desempenho, sendo divergentes em relação à avaliação final: E19 obteve 10,1 valores (diferença 

de ≈ 2 valores) e E44 obteve 7,1 valores (diferença de ≈ 5 valores).  

 

Heteroavaliação 

 

A variação dos valores máximos da heteroavaliação atribuída a um aluno variou no 

intervalo de 12 a 20 valores. Foi na Equipa O, que o valor máximo de heteroavaliação (20 valores) 

foi obtida por um aluno (E13) em relação a todos os alunos que participaram na atividade. Os 

colegas de equipa do aluno E13 justificaram este valor, da seguinte forma: 

“O E13 é um elemento que em termos teóricos e práticos 

conseguiu atingir os objetivos, sempre disposto a expor e resolver 

problemas e dúvidas que fossem surgindo. Teve bastante empenho, 
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indo sempre a todos os encontros com ideias ou dúvidas. O 

relacionamento com todos é bom e nunca houveram problemas. Esteve 

sempre envolvido nos trabalhos do grupo. ” (E26, 10/05/2013) 

“Merece uma boa nota porque foi bom aluno, manteve sempre 

a sua calma no grupo e teve uma importância enorme no grupo.” 

(E104, 17/05/2013) 

“Contribuiu com ideias próprias, o que permitiu uma maior 

variedade de escolha de trabalhos.” (E15, 4/05/2013) 

 

Contudo, na Equipa O, os outros alunos também obtiveram valores na heteroavaliação 

bastante satisfatórios, como por exemplo: o E15 (19,7 valores) e a E26 (19,3 valores). Nos quais 

algumas das justificações foram:  

“ [E15] Sem dúvida que merece a melhor notas de todas pois 

fez um excelente trabalho, teve sempre novas ideias, puxou sempre pelo 

grupo, etc..” (E104, 17/05/2013) 

“ [E26] Foi agente decisiva no bom desempenho do grupo (…) 

” (E13, 16/05/2013) 

 

Já na Equipa C (a equipa com as notas mais baixas em relação às outras equipas), a melhor 

heteroavaliação obtida por um dos alunos (E21a) foi de 12 valores, sendo que os outros elementos 

da equipa obtiveram uma heteroavaliação inferior a esse valor.  

 

Ao longo da análise do caso 1 (MP3, 2012/2013), verificou-se que em todas as equipas, 

os alunos distinguiram os seus colegas de equipa quanto ao seu contributo na atividade e para a 

performance da equipa. Normalmente, para distinguir/valorizar o (s) colega (s) de equipa, cujo 

contributo foi mais relevante em comparação com os outros colegas, os alunos atribuíam 1 valor 

ou mais na avaliação (heteroavaliação). 

 

 

Avaliação final na atividade 

 

A nota máxima atribuída na avaliação final pelo professor aos alunos variou num 

intervalo entre os 11,5 e os 18,1 valores (R=6,6).  

O valor mais alto atribuída a um aluno (E10) foi de 18,1 (da equipa E). O aluno E10 

autoavaliou-se em 17,5 valores apresentando um valor ligeiramente mais abaixo do que obteve 
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na avaliação final. Tendo a consciência de que atingiu os objetivos da aprendizagem e está em 

conformidade com a avaliação que obteve pelo professor. 

O aluno justificou a sua autoavaliação da seguinte forma:  

 

“Pois como fui eu que consolidei o trabalho do meu grupo, e 

de todos o que mais pesquisou, penso que 18 representa bem os meus 

conhecimentos teóricos em relação ao padrão, seu funcionamento e 

implementação. (…) Tendo em conta o que pesquisei e discuti com o 

grupo em termos de código penso que esta nota representa o que sei do 

padrão que nos calhou. Penso que todo o empenho que demonstrei 

tanto ao grupo como aos nossos coordenadores e depois da insistência 

com a malta do grupo e de tentar ter tudo entregado e pronto a 

funcionar, parece me a nota que se ajusta ao meu empenho. (…) Eu já 

conhecia o meu grupo muito bem pois já somos amigos a 3 anos e isso 

facilitou muito a comunicação dentro do grupo. (…) Eu tive muita 

influência na parte teórica, tanto em pesquisas como síntese da 

informação dos meus companheiros, distribuía temas para 

pesquisarem entre outras tarefa) (…) tirando o facto de me ter 

mostrado o quanto trabalhoso pode ser gerir uma equipa, motiva-la e 

faze-los trabalhar. (…) Aprendemos bastante com esta experiencia. 

No final esta experiencia mostrou-me que podemos aprender 

por nós e em grupo, basta apenas crer e esforçamo-nos para tal.” (E10, 

16/05/2013) 

 

Na equipa C (a equipa com resultado mais fraco em relação às outras equipas), a melhor 

classificação atribuída a um aluno (E21) nessa equipa foi de 11,5 valores.  

 

 

c) Amplitude das médias dos valores da autoavaliação, heteroavaliação e 

avaliação final da atividade, nas equipas de MP3 2012/2013. 

 

No gráfico 3, observa-se que o valor mínimo e o valor máximo dos valores das médias 

da autoavaliação são superiores em relação à heteroavaliação e à avaliação final. Ou seja, os 

alunos tendem a avaliar-se de forma mais inflacionada. Também na heteroavaliação se verifica a 
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mesma situação, contudo, o valor mínimo e o valor máximo são menos inflacionados do que 

acontece na autoavaliação. 

 

 

Gráfico 3: Amplitude das médias dos valores da autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final da 

atividade, nas equipas de MP3 2012/2013. 

 

Quanto à amplitude da média dos valores da autoavaliação das equipas de MP3 

2012/2013 variou entre os 11,7 e 19,5 valores (R=7,8). A equipa com uma média de autoavaliação 

mais baixa foi a Equipa C (11,7 valores), já a Equipa O foi a equipa com a média de valores da 

autoavaliação mais alta (19,5 valores).  

A amplitude da média dos valores da heteroavaliação das equipas em MP3 2012/2013, 

compreendeu o intervalo de 10,2 a 18,5 valores (R=8,3). Sendo a equipa C, a equipa com a média 

de heteroavaliação mais baixa (10,2 valores) e a equipa O com a média de heteroavaliação mais 

elevada (18,5 valores). 

A amplitude da média de valores atribuídos pelo professor (avaliação final) às equipas 

variou num intervalo de 8,2 e os 16,2 valores (R=8). A equipa C foi a equipa com média mais 

baixa (8,2 valores), enquanto a equipa B foi a que teve a média mais alta (16,2 valores).  
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d) Comparação das médias de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final em 

MP3 2012/2013 

 

Verifica-se que as médias das classificações da autoavaliação e heteroavaliação são 

similares, ou seja, a perceção da sua avaliação e a avaliação dos colegas é semelhante. Contudo, 

há uma diferença de cerca de 2,3 valores em relação à média de avaliação final (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4: Médias de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final em MP3 2012/2013 
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12.2. Apresentação e discussão de resultados do Caso 2 - MP4 

(2013/2014) 

 

Em MP4 2013/2014, não se observam notas inflacionadas, sendo no geral onde os alunos 

se autoavaliaram e heteroavaliaram mais próximos da avaliação final do professor (Quadro 25). 

Não existem mesmo casos de avaliações inflacionadas como aconteceu no Caso 1 (MP 

2012/2013).  

 

Quadro 25: Tabela de síntese da autoavaliação e heteroavaliação do Caso 2 

 

 

 

Todas as equipas apresentaram valores próximos da avaliação final, não havendo 

nenhuma que se destacasse. Curiosamente, a Equipa V apresentou valores de autoavaliação e de 

heteroavaliação ligeiramente abaixo em relação à avaliação final obtida. 

De seguida, apresentam-se e discutem-se detalhadamente os intervalos de valores 

(amplitude), nos quais variou a autoavaliação, a heteroavaliação e a avaliação final, estabelecendo 

comparações e reflexões sobre os mesmos. Nomeadamente, verificar em que equipas os alunos 

atribuíram os valores mais baixos e/ou mais altos nas 3 diferentes avaliações (autoavaliação, 

Equipas Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

Min. Max. Média Min. Max. Média Min. Max. Média 

P 14 20 16,9 11 19,3 15,4 14,2 18,3 16,4 

Q 16 17 17 17 18,25 17,57 16,7 17 16,76 

R 18 18 18 18 20 18,3 17 19,3 17,8 

S 15 16 15,7 16 16 16 15,1 15,4 15,3 

T 14 20 16,25 16 19,8 17,55 14,7 19,7 16,9 

U 16 18 17 17,7 19 18,3 16,4 18,3 17,2 

V 13 18 15,3 9,5 18,5 14 13,4 18,7 15,8 

X n.a. 14,4 14,8 14,6 

Y n.a. 15,4 18,7 17,4 

Média 

final 

geral 

15,1 18,1 16,6 15 18,7 16,7 15,25 17,8 16,24 
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heteroavaliação e avaliação final), bem como as médias dos valores mínimos e máximos e das 

classificações obtidas. 

 

 

a) Amplitude dos valores mínimos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na 

avaliação final da atividade, em MP4 2013/2014 

 

 

Observa-se no gráfico 5, que as diferenças nas médias nos valores mínimos, nas três 

dimensões de avaliação: autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final, são muito baixas. As 

médias dos valores mínimos da autoavaliação, da heteroavaliação e da avaliação final são 

semelhantes. 

Contudo, verifica-se diferenças na amplitude dos valores mínimos atribuídos. Na 

heteroavaliação o intervalo de valores (amplitude) é superior à da autoavaliação e avaliação final.  

 

 

Gráfico 5: Amplitude dos valores mínimos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na avaliação final 

da atividade, em MP4 2013/2014. 
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Autoavaliação 

 

Relativamente à amplitude dos valores mínimos que os alunos autoavaliaram o seu 

desempenho na atividade, compreendeu o intervalo entre os 13 a 18 valores (R11=5), ou seja, a 

nota mais baixa que um aluno (E16) atribuiu a si próprio foi de 13 valores (Equipa V), e na Equipa 

R o valor mínimo foi de 18 valores (todos os alunos que fizeram a autoavaliação - E11b; E43 e 

E41, autoavaliaram-se com 18 valores). 

O aluno (E16) que se autoavaliou com a nota mais baixa em MP4 (2013/2014) fazia parte 

da Equipa V. Autoavaliou-se, de forma global com 13 valores, justificando que apesar de ter 

trabalhado, os outros colegas destacaram-se e contribuíram mais para o desenvolvimento do 

trabalho:  

“Trabalhei, mas não fui das pessoas que trabalhei mais. 

Principalmente o E56, trabalharam mais do que eu. Estava lá, ia as 

apresentações, mas eles deram mais contributo do que eu. (…) Podia 

ter feito mais.” (E16, 20/12/2013) 

 

Apesar de E16 ter feito a autoavaliação mais baixa da sua equipa, e de todos os alunos 

que participaram na atividade, não foi o aluno que obteve a nota mais baixa na heteroavaliação 

(avaliação dos colegas de equipa) nem na avaliação final atribuída pelo professor (no qual obteve 

14,8). Relativamente à heteroavaliação, o E16 obteve 13 valores, em que os colegas de equipa 

justificaram de que apesar do E16 ter contribuído para o trabalho, podia ter-se esforçado mais: 

“ O que E16 diz é verdade… Trabalhou tanto como eu e como 

o E27 mas … esteve sempre disponível para trabalhar, esteve mais 

encarregue dos relatórios (…) esteve sempre preocupada com o 

trabalho de MP4, o que é que era preciso fazer (…) e eu sempre disse 

para fazer o que conseguisse fazer. Mas havia áreas mais 

especializadas em programação, que não sabia. (…) O 13 reflete a nota 

do trabalho que E16 fez, no entanto, podia ter ido mais além em certas 

coisas, como finalizar o projeto. (…) Podia ter-se esforçado um 

bocadinho mais.” (E56, 20/12/2013). 

“ O 13 parece-me bem. (…) Estava mais ligada aos relatórios 

e às apresentações.” (E27, 20/12/2013) 

 

                                                           
11 “R” – Amplitude. 
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Heteroavaliação 

 

Quanto à heteroavaliação, a amplitude dos valores mínimos que um aluno recebeu dos 

seus colegas de equipa (a média da heteroavaliação dos colegas de equipa), correspondeu a um 

intervalo de 9,5 a 18 valores (R=8,5). Ou seja, a nota mais baixa (média da avaliação dos colegas 

de equipa) que um aluno obteve dos seus colegas foi de 9,5 valores (Equipa V), e na Equipa R o 

valor mínimo que um aluno obteve da heteroavaliação dos seus colegas foi de 18 valores (os 

outros elementos da equipa obtiveram uma heteroavaliação superior a este valor). 

Na Equipa V, o aluno E46 foi o aluno que obteve a heteroavaliação mais baixa da turma 

(9,5 valores), bem como a avaliação final (13,4 valores). Os colegas de equipa (Equipa V) 

justificaram a heteroavaliação explicando que E46 não demonstrava interesse nem dedicação pelo 

trabalho: 

“Não teve interesse, foi falta de interesse por completo. Foi 

muito eles fazem, e depois dizem-me o que tenho de dizer na 

apresentação. Não mostrou o interesse como nós mostramos. Nós 

tínhamos feedback, e E46 nem perguntava nem dizia nada. (…) E46 

perguntava apenas nó dia o que ia apresentar, ou seja não tinha visto 

a apresentação. (…) No início ainda trabalhou. “ (E27, 20/12/2013) 

“ Eu já trabalhei com E46, já desconfiava que ia ser assim, e 

foi assim. (…) Se tivesse mostrado mais trabalho (…) nem sim nem 

sopas, o que vais falar na apresentação (…) Eu tinha medo do que ela 

ia apresentar. Porque E46 não sabe. (…) Eu tinha medo, porque E46 

podia prejudicar o grupo (…) Sentia-me mal por meter E46 a 

apresentar o trabalho, quando fomos nós a faze-lo. “ (E56, 20/12/2013) 

“Eu apesar de não estar a trabalhar no código sabia o que 

estava lá, e o E46 não sabia nem mostrava interesse, só no momento 

da apresentação.” (E16, 20/12/2013). 

 

Avaliação Final na atividade 

 

A nota mínima (valor) atribuída pelo professor variou entre os 13,4 e os 17 valores (R= 

4,4). Ou seja, a nota mais baixa atribuída a um aluno foi de 13,4 valores (E46, da Equipa V).  

Já na equipa R, o valor mais baixo atribuído a um aluno (E40) foi de 17 valores, ou seja, 

os elementos da equipa tiveram nota superior a esse valor. Em comparação com as outras equipas, 
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a equipa R foi a que teve a melhor nota mínima, ou seja nas outras equipas, a nota mínima ficou 

abaixo dos 17 valores.  

 

 

b) Amplitude dos valores máximos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na 

avaliação final da atividade, em MP4 2013/2014 

 

 

Observa-se que há ligeiras diferenças nas médias nos valores máximos nas três dimensões 

de avaliação: autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final. As médias dos valores máximos 

da avaliação final foram inferiores em relação às médias da autoavaliação (≈0,3valores) e da 

heteroavaliação (≈1,1 valores) (Cf. Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6: Amplitude dos valores da média, obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na avaliação 

final da atividade, em MP4 2013/2014. 

 

Autoavaliação 

 

A amplitude dos valores máximos em que os alunos autoavaliaram o seu desempenho na 

atividade, compreendeu o intervalo entre os 16 a 20 valores (R=4), ou seja, numa equipa a nota 

mais alta que um aluno atribuiu a si próprio foi de 20 valores (Equipa P, o aluno E26 e na Equipa 

T o E18b). Na Equipa S, a melhor nota que um aluno atribuiu na sua autoavaliação foi de 16 

valores (todos os outros alunos desta equipa fizeram uma autoavaliação igual a 16 valores, à 

exceção de E93 que avaliou-se em 15 valores). 
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Os alunos E26 e E18b que fizeram as melhores autoavaliações (20 valores) justificaram 

esse valor por considerarem que cumpriram com os objetivos esperados, desempenharam bem o 

seu papel de líder da equipa e que o seu contribuído em termos práticos foi essencial para o 

desenvolvimento do trabalho: 

“Porque cumpri com o que se esperava. Mostrei na pratica e 

teoricamente porque o docbock era uma boa solução para uma 

Universidade privada, o como e o porquê. (…) Em todos os momentos 

do trabalho estive presente, tanto como coordenador – tentei que tudo 

estivesse bem, e que toda a gente estivesse por dentro. No início tentei 

uma abordagem depois tentei outra. Insisti com os meus colegas. (…) 

Coordenei um grupo completamente novo (…) sai da minha zona de 

conforto (…) foi um desafio lidar com pessoas diferentes. Na prática 

praticamente fui eu que fiz tudo, na teórica posso não ter contribuído 

muito, mas estive lá e dei a minha opinião sempre que pude. (…) ” 

(E26, 12/12/2013). 

“Acho que o trabalho foi feito. (…) O trabalho está a funcionar, 

o nosso objetivo. E a diferenciação entre mim e o E28 foi pelo trabalho 

de coordenador que tive ao longo do semestre. O E28 consegui por a 

peça que falta no puzzle para por a funcionar a aplicação, mas se não 

fosse pelo meu contributo também não chegávamos a onde se chegou 

(…). Acho que foi um bom trabalho, com boas experiências para o 

futuro. (…) “. (E18b, 12/12/2013). 

 

De mencionar que o aluno E18b foi o aluno que obteve a melhor avaliação final na 

atividade atribuída pelo professor, com 19,7 valores. E obteve a 2.ª melhor heteroavaliação de 

todos os alunos que participaram na atividade em MP4, 2013/2014, com 19,8 valores. 

Os colegas de equipa (Equipa T) de E18b justificaram que desempenhou bem as funções 

de líder da equipa, que fez um bom trabalho na componente prática, e elogiaram a sua capacidade 

de organização e de resolução de problemas: 

“ Eu já tinha trabalhado com o E18b em MP3, já sabia como 

ele trabalhava como coordenador, e é bom coordenador e sem dúvida 

que não há melhor coordenador do que ele. Em relação ao trabalho ele 

ficou com a parte da programação, e sempre esteve empenhado a por 

as coisas a funcionar (…).” (E69, 12/12/2013) 
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“ Ele ao nível prático conseguiu fazer o trabalho dele (…) Foi 

ele como coordenador que viu a melhor forma de trabalharmos para 

atingirmos o nosso objetivo, que conseguimos (…) Onde valorizo mais 

o trabalho dele foi de conseguir e bem a coordenação do grupo, de 

conseguirmos dividir tarefas, de agendarmos reuniões. (…) Também, 

muitos de nós conseguiu tirar boa nota por causa de eles nos impingir 

isso, de termos que fazer isto (…). ” (E70, 12/12/2013) 

“ (…) Havia um problema ele resolvia (…) organizou isto tudo 

muito bem para que funcionasse, e chegamos ao fim com um bom 

resultado.” (E28, 12/12/2013) 

“Foi cinco estrelas (…) a nível de coordenação motivava.” 

(E21b,12/12/2013) 

 

Heteroavaliação 

 

A variação dos valores máximos da heteroavaliação atribuída a um aluno variou no 

intervalo de 16 a 20 valores. Foi na Equipa R, que o valor máximo de heteroavaliação (20 valores) 

foi atribuída, neste caso aos alunos E3b e E14, em relação a todos os alunos que participaram na 

atividade. O E3b e o E14 obtiveram os segundos melhores resultados da avaliação final na 

atividade atribuída pelo professor. 

Os alunos da Equipa R justificaram que os alunos E3b e E14 mereciam os 20 valores, 

pois destacaram-se na componente prática, como por exemplo: 

“O E3b e o E14 é 20 valores, porque foram os que debruçaram 

mais sobre o código e que desenvolveram mais a aplicação.” (E40, 

20/12/2013) 

“ Aqui todos trabalhos por igual, mas destaca-se o E3b e o 

E14. O E14 é sempre mais empenhado e merece o 20. ” (E11b, 

20/12/2013) 

 

E na equipa S todos os alunos obtiveram a heteroavaliação de 16 valores, não havendo 

diferenciação de notas entre eles. 
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Avaliação Final a atividade 

 

A nota máxima atribuída na avaliação final pelo professor aos alunos variou num 

intervalo entre os 14,8 e os 19,7 valores (R=4,9). O valor mais alto atribuída a um aluno (E18b) 

foi de 19,7 (da equipa T).  

Já na Equipa X (a equipa com as notas mais baixas em relação às outras equipas), a melhor 

avaliação final obtida por um dos alunos (E9) foi de 14,8 valores, sendo que os outros elementos 

da equipa obtiveram uma avaliação final inferior a esse valor.  

 

 

c) Amplitude das médias dos valores da autoavaliação, heteroavaliação e 

avaliação final da atividade, nas equipas de MP4 2013/2014 

 

No gráfico 7, observa-se que o valor mínimo e o valor máximo dos valores das médias 

da autoavaliação, heteroavaliação e da avaliação final são ligeiramente diferentes.  

 

 

Gráfico 7: Amplitude das médias dos valores da autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final da 

atividade, nas equipas de MP4 2013/2014. 

 

Quanto à amplitude da média dos valores da autoavaliação das equipas de MP4 

2013/2014 variou entre os 15,3 e 18 valores (R=2,7). A equipa com uma média de autoavaliação 

mais baixa foi a Equipa V (15,3 valores), já a Equipa R foi a equipa com a média de valores da 

autoavaliação mais alta (18 valores).  
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A amplitude da média dos valores da heteroavaliação das equipas em MP4 2013/2014 

compreendeu no intervalo de 14 a 18,3 valores (R=4,3). Sendo a equipa V, a equipa com a média 

de heteroavaliação mais baixa (14 valores) e a equipa R com a média de heteroavaliação mais 

elevada (18 valores). 

A amplitude da média de valores atribuídos pelo professor (avaliação final) às equipas 

variou num intervalo de 14,6 e os 17,8 valores (R=3,2). A equipa X foi a equipa com média mais 

baixa (14,6 valores), enquanto a equipa R foi a que teve a média mais alta (17,8 valores).  

 

 

d) Comparação das médias de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final, 

das equipas de MP4 2013/2014 

 

Verifica-se que as médias das classificações da autoavaliação e heteroavaliação são 

similares, ou seja a perceção da sua avaliação e a avaliação dos colegas foi semelhante. Contudo, 

há uma ligeira diferença de cerca de 0,5 valores em relação à média de avaliação final (Gráfico 

8). 

 

 

Gráfico 8: Médias de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final em MP4 2013/2014. 
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12.3. Apresentação e discussão de resultados do Caso 3 - MP3 

(2013/2014) 

 

Em MP3 2013/2014, não observa-se notas inflacionadas, sendo que no geral os alunos se 

autoavaliaram e heteroavaliaram próximos da avaliação final do professor (Quadro 26). Em todas 

as equipas, tanto na autoavaliação como na heteroavaliação, apresentaram um valor a mais em 

relação à avaliação final obtida. Contudo, não existindo casos de avaliações inflacionadas (valores 

muito excessivos) como aconteceu no Caso 1 (MP 2012/2013).  

 

Quadro 26: Tabela de síntese da autoavaliação e heteroavaliação do Caso 3 

 

 

Todas as equipas apresentaram valores próximos da avaliação final, não havendo 

nenhuma que se destacasse.  

De seguida, apresentam-se e discutem-se detalhadamente os intervalos de valores 

(amplitude) nos quais variou a autoavaliação, a heteroavaliação e a avaliação final, estabelecendo 

comparações e reflexões sobre os mesmos. Nomeadamente, verificar em que equipas os alunos 

atribuíram os valores mais baixos e/ou mais altos nas 3 diferentes avaliações (autoavaliação, 

heteroavaliação e avaliação final), bem como as médias dos valores mínimos e máximos das 

classificações obtidas. 

 

 

Equipas Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

(Equipa de Ensino) 

Min. Max. Média Min. Max. Média Min. Max. Média 

Z 17 17 17 17,6 17,6 17,6 15,5 16,8 16 

AA 16 17 16,9 16 17,25 17 15,45 16,5 15,7 

BB 18 18 18 18 18 18 16,76 16, 91 16,8 

Média 

final  

Geral 

16 17,4 17,3 17,2 17,6 17,5 15,9 16,7 16,1 
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a) Amplitude dos valores mínimos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na 

avaliação final da atividade, em MP3 2013/2014 

 

Observa-se no gráfico 9, que as diferenças nas médias dos valores mínimos, nas três 

dimensões de avaliação: autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final, são muito baixas. Sendo 

que a média da heteroavaliação é mais alta, em relação à da autoavaliação e à da avaliação final.  

Verifica-se uma diferença na amplitude dos valores da avaliação final, que foi inferior em 

relação à da autoavaliação e heteroavaliação. 

 

 

Gráfico 9: Amplitude dos valores mínimos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na avaliação final 

da atividade, em MP3 2013/2014. 

 

Autoavaliação 

 

Relativamente à amplitude dos valores mínimos que os alunos autoavaliaram o seu 

desempenho na atividade, compreendeu o intervalo entre os 16 a 18 valores (R=2), ou seja, a nota 

mais baixa que um aluno atribuiu a si próprio foi de 16 valores (Equipa AA, todos os alunos à 

exceção do E31 que autoavaliou-se em 17 valores), e na Equipa BB o valor mínimo foi de 18 

valores (neste caso os 2 alunos E33 e E34 autoavaliaram-se em 18 valores). 
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Os alunos da Equipa AA foram os que se autoavaliaram ligeiramente mais abaixo (1 

valor) do que em relação aos outros alunos que participaram na atividade, com 16 valores, 

valorizando o seu líder de equipa por este demonstrar mais empenho, e ter-se dedicado mais ao 

trabalho do que eles: 

“E31 destacou-se na Equipa porque assumiu bem as suas 

funções de coordenador. (…) Teve mais trabalho. (…) Acho que 

pedirmos 20 é exagerado. (…) Em termos de tema também não 

podíamos ter feito muito mais.” (E32, 21/05/2014) 

“ Eu acho que sobrecarregamos um bocado o E31. Nós todos 

nos desleixamos mais porque tínhamos a segurança que o E31 ia fazer. 

E nas apresentações ele destacou-se mais. (…) O E31 trabalhou muito 

mais. (…) O E31 merecia muito mais. (…) Eu desleixei-me porque tinha 

a segurança do E31. (…) Desleixei-me e desmotivei-me por causa da 

nota teórica da frequência (…) as notas teóricas prejudicou muito.” 

(E110, 21/05/2014) 

“Obviamente que o E31 destacou-se no nosso grupo, ele deu-

se mesmo ao trabalho e eu desleixei-me completamente. Não trabalhei 

tanto como eles.” (E111, 21/05/2014) 

 

Heteroavaliação 

 

Quanto à heteroavaliação, a amplitude dos valores mínimos que um aluno recebeu dos 

seus colegas de equipa (neste caso, a média da heteroavaliação dos colegas de equipa), 

correspondeu a um intervalo de 16 a 18 valores (R=2). Ou seja, a nota mais baixa (média da 

avaliação dos colegas de equipa) que um aluno obteve dos seus colegas foi de 16 valores na 

Equipa AA (neste caso, apenas distinguiram o aluno E31 com 17 valores), e a Equipa BB o valor 

mínimo que um aluno obteve da heteroavaliação dos seus colegas foi de 18 valores. 

 

Avaliação Final na atividade 

 

A nota mínima (valor) atribuída pelo professor variou entre os 15,5 e os 16,8 valores (R= 

1,3). Ou seja, a nota mais baixa atribuída foi de 15,5 valores, à maioria dos alunos da Equipa AA 

e ao aluno E93 da Equipa Z.  

Já na equipa BB o valor mais baixo atribuído a um aluno (E33) foi de 16,8 valores, ou 

seja, o outro colega de equipa teve uma nota superior (16,9 valores). Em comparação com as 
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outras equipas, a equipa BB foi a que teve a melhor nota mínima, ou seja nas outras equipas, a 

nota mínima ficou abaixo dos 16,8 valores.  

 

 

b) Amplitude dos valores máximos obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na 

avaliação final da atividade, em MP3 2013/2014 

 

Observa-se que há ligeiras diferenças nas médias dos valores máximos, nas três 

dimensões de avaliação: autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final. As médias dos valores 

máximos da avaliação final foram inferiores em relação às médias da autoavaliação (≈0,7 valores) 

e da heteroavaliação (≈0,9 valores) (Gráfico 10). 

A amplitude dos valores nas três dimensões é baixa, como se pode observar no gráfico 

10, ou seja houve homogeneidade nos valores. 

 

 

 

Gráfico 10: Amplitude dos valores m obtidos na autoavaliação, heteroavaliação e na avaliação final da 

atividade, em MP3 2013/2014. 
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Autoavaliação 

 

A amplitude dos valores máximos em que os alunos autoavaliaram o seu desempenho na 

atividade, compreendeu o intervalo entre os 17 a 18 valores (R=1), ou seja, numa equipa a nota 

mais alta que um aluno atribuiu a si próprio foi de 18 valores (Equipa BB, alunos E33 e E34), na 

Equipa Z (todos os alunos desta equipa) e AA (o aluno E31) a melhor nota que um aluno atribuiu 

na sua autoavaliação foi de 17 valores.  

Os alunos E33 e E34 da Equipa BB autoavaliaram-se em 18 valores, tendo obtido os 

melhores resultados na avaliação final da atividade pelo professor em MP3, 2013/2014 (16,8 e 

16,9 valores). Os alunos E33 e E34 justificaram a sua nota pelo empenho e domínio de 

conhecimentos: 

“Pela nossa atitude, pela forma como apresentávamos, e pelo 

domínio de conhecimentos merecemos um 18. “ (E33, 23/05/2014) 

“Fomos mais longe com a aplicação. (…) Pusemos a borboleta 

a voar. (…) Só isso deu muito trabalho.” (E34, 23/05/2014) 

 

Heteroavaliação 

 

A variação dos valores máximos da heteroavaliação atribuída a um aluno variou no 

intervalo de 17,25 a 18 valores. O valor máximo de heteroavaliação (18 valores) foi obtido pelos 

dois alunos da Equipa BB em relação a todos os alunos que participaram na atividade. Enquanto, 

na equipa AA foram identificadas as heteroavaliações mais baixas, sendo que a melhor foi de 

17,25 valores nessa equipa.  

 

 

Avaliação Final na atividade 

 

A nota máxima atribuída na avaliação final pelo professor aos alunos variou num 

intervalo entre os 16,5 e os 16,9 valores (R=0,4).  

O valor mais alto atribuída a um aluno (E34) foi de 16,9 (da equipa BB). Já na Equipa 

AA (a equipa com as notas ligeiramente mais baixas em relação às outras equipas), a melhor 

avaliação final obtida por um dos alunos (E31) foi de 16,5 valores, sendo que os outros elementos 

da equipa obtiveram uma avaliação final inferior a esse valor.  
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c) Amplitude das médias dos valores da autoavaliação, heteroavaliação e 

avaliação final da atividade, nas equipas de MP3 2013/2014 

 

 

No gráfico 11, observa-se que o valor mínimo e o valor máximo dos valores das médias 

da autoavaliação e da heteroavaliação são ligeiramente superiores em relação à avaliação final 

(≈1,2 valores). 

 

 

Gráfico 11: Amplitude das médias dos valores da autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final da 

atividade, nas equipas de MP3 2013/2014. 

 

Quanto à amplitude da média dos valores da autoavaliação das equipas de MP3 

2013/2014, variou entre os 16,9 e 18 valores (R=1,1). A equipa com a média de autoavaliação 

mais baixa foi a Equipa AA (16,9 valores), já a Equipa BB foi a equipa com a média de valores 

da autoavaliação mais alta (18 valores).  

A amplitude da média dos valores da heteroavaliação das equipas em MP3 2013/2014, 

compreendeu no intervalo de 17 a 18 valores (R=1). Sendo a equipa AA, a equipa com a média 

de heteroavaliação mais baixa (17 valores) e a equipa BB com a média de heteroavaliação mais 

elevada (18 valores). 

A amplitude da média de valores atribuídos pelo professor (avaliação final) às equipas, 

variou num intervalo de 15,7 e os 16,8 valores (R=1,1). A equipa AA foi a equipa com média 

mais baixa (15,7 valores), enquanto a equipa BB foi a que teve a média mais alta (16,8 valores).  
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d) Comparação das médias de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final 

em MP3 2013/2014 

 

Verifica-se que as médias das classificações da autoavaliação e heteroavaliação são 

similares, ou seja, a perceção da sua avaliação e a avaliação dos colegas é semelhante. Contudo, 

há uma ligeira diferença de cerca de 1,4 valores em relação à média de avaliação final (Gráfico 

12). 

 

 

Gráfico 12: Médias de autoavaliação, heteroavaliação e avaliação final em MP3 2013/2014. 

 

 

12.4. Conclusão e reflexões finais 

 

Verificamos que nos três casos (MP3 2012/2013; MP4 2013/2014; MP3 2013/2014), as 

médias das classificações relacionadas com a autoavaliação e heteroavaliação dos alunos tendem 

a ser similares.  

Contudo, verifica-se nas análises anteriormente descritas que existem variações: 

 

Na amplitude das classificações mínimas:  

No caso 1 (MP3, 2012/2013) e caso 2 (MP4, 2013/2014), o intervalo de valores atribuídos 

na heteroavaliação é maior do que na autoavaliação, ou seja, os alunos têm tendência a fazer uma 

maior distinção do desempenho dos seus colegas.  
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No caso 1 (MP3, 2012/2013) há uma diferença significativa na avaliação final face à 

autoavaliação e heteroavaliação, ou seja, o professor atribuiu valores mínimos mais baixos, 

comparativamente com o que os alunos atribuíram a si próprios (autoavaliação) e/ou aos seus 

colegas (heteroavaliação). 

No caso 2, há uma ligeira diferença no intervalo de valores na avaliação final, face à 

autoavaliação e heteroavaliação, ou seja, o professor atribuiu valores mínimos num intervalo mais 

pequeno (amplitude de valores mais baixo) em relação à avaliação que os alunos fizeram. 

 

Na amplitude das classificações máximas:  

No caso 1 (MP3, 2012/2013) e caso 2 (MP4, 2013/2014) o intervalo de valores atribuídos 

na autoavaliação e heteroavaliação são similares.  

Contudo, no caso 1 (MP3, 2012/2013) há uma diferença significativa da avaliação final 

em relação à autoavaliação e à heteroavaliação, ou seja, o professor atribuiu valores máximos 

mais baixos ao que os alunos atribuíram a si próprios (autoavaliação) e/ou aos seus colegas 

(heteroavaliação). 

Já no caso 2 (MP4, 2013/2014), curiosamente, há uma ligeira diferença no intervalo de 

valores da avaliação final, em relação à autoavaliação e à heteroavaliação, ou seja, o professor 

atribuiu valores máximos num intervalo maior em relação à avaliação dos alunos. 

No caso 3 (MP3, 2013/2014) não há uma variação de valores, verifica-se apenas uma 

ligeira diferença da avaliação final, em relação à autoavaliação e à heteroavaliação nas 

classificações mínimas e máximas.  

 

Nas médias: 

As médias dos vários tipos de avaliação (autoavaliação, heteroavaliação e a avaliação 

final), distinguem-se entre os casos: no caso 1 (MP3, 2012/2013) verificaram-se as médias mais 

baixas, e no caso 3 (MP3, 2013/2014) verificaram-se as médias mais altas em comparação com 

os outros casos. 

 

Médias da avaliação final na atividade:  

Relativamente às médias da avaliação final (atribuída pelo professor) variaram nos três 

casos, sendo que no caso 1 (MP3, 2012/2013) a média das classificações das equipas foi a mais 

baixa (13,9 valores), em relação ao caso 2 (16,2 valores) e ao caso 3 (16,1 valores). 

Podemos observar que no caso 2 (MP4, 2013/2014), as médias de autoavaliação, de 

heteroavaliação e de avaliação final foram as mais similares entre si, comparativamente com os 

outros casos (Quadro 27). Ou seja, no caso 2 (MP4, 2013/2014) as perceções dos alunos 
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(autoavaliação e heteroavaliação) em relação ao seu desempenho estão próximas da realidade que 

foi obtida na avaliação final.  

No caso 1 (MP3, 2012/2013), verifica-se uma maior discrepância (2,3 valores), entre a 

perceção dos alunos em relação ao seu desempenho com a avaliação final obtida (Cf. Quadro 27). 

 

Quadro 27: Médias de autoavaliação, da heteroavaliação e da avaliação final na atividade, nos três casos. 

 Médias 

Autoavaliação Heteroavaliação Avaliação Final 

Caso 1 

MP3 (2012/2013) 

16,25 16,21 13,9 

Caso 2 

MP4 (2013/2014) 

16,6 16,7 16,24 

Caso 3 

MP3 (2013/2014) 

17,3 17,5 16,1 

 

 

Em suma, no Caso 1 (MP3, 2012/2013), verificou-se alguma ambiguidade nas avaliações 

feitas pelos alunos, em relação à avaliação final da atividade do professor. Algumas equipas 

estiveram próximas da avaliação final, contudo ocorreram casos de equipas (e de alunos) em que 

as suas avaliações foram bastante discrepantes, em relação à nota final obtida na atividade. 

Já no Caso 2 (MP4, 2013/2014), verificou-se que as avaliações dos alunos (e das equipas 

no geral) estiveram em conformidade com a avaliação final do professor, ou seja, as 

autoavaliações e as heteroavaliações corresponderam às suas expectativas, pois obtiveram uma 

avaliação final idêntica. 

Isto pode estar relacionado com a experiência anterior que os alunos tiveram, 

nomeadamente, o facto dos alunos que participaram na atividade (Caso 2) serem na sua maioria 

os mesmos alunos que participaram no Caso 1 (MP3, 2012/2013).  

Também pode estar relacionado com o facto de no Caso 2 (MP4, 2013/2014), os alunos 

obterem feedback quase imediato em relação às apresentações e ao trabalho desenvolvido. 

Nomeadamente, os alunos sabiam quantitativamente os valores que obtiveram nas apresentações 

do trabalho.  

Por fim, no Caso 3 (MP3, 2013/2014), como foram poucos os alunos que participaram na 

atividade (n=11), verificou-se que os intervalos de valores nas três dimensões da avaliação 

(autoavaliação, heteroavaliação e a avaliação final) foram baixos (amplitude baixa). Em média os 
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alunos fizeram uma avaliação ligeiramente superior (cerca de 1 valor) à avaliação final que 

obtiveram. Neste caso, estes alunos também tiveram feedback imediato em termos quantitativos.  

Outro fator em ter em consideração, é que os professores que fizeram a avaliação foram 

diferentes em cada um dos casos, logo pode haver diferenças de objetivos e na forma como é 

distribuída e avaliada a atividade dos alunos.  

Verificou-se que os alunos também distinguiam e valorizavam os colegas que 

demonstraram maior contributo e esforço durante a realização da atividade, tal como 

“penalizavam” aqueles que menos se dedicaram ao trabalho.  

Normalmente, verificou-se que os alunos com as melhores avaliações em relação aos seus 

colegas, tendem a fazer uma autoavaliação próxima com a avaliação do professor, demonstrando 

evidências de autoeficácia. 

Já os alunos com as notas mais baixas tiveram a tendência de inflacionar as suas notas em 

relação à avaliação final. Contudo houve alunos com notas mais baixas relativamente à maioria 

dos alunos, que fizeram as suas autoavaliações próximas da sua avaliação final obtida na 

atividade. 
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Capítulo 13 – Resultados gerais de aprendizagem da 

atividade 
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13.1. Apresentação e discussão de resultados gerais da 

atividade  
 

No primeiro caso (MP3, 2012/2013) da abordagem SimProgramming, os resultados 

demonstraram ser mais positivos (Pedrosa et al., 2016a), comparados com os resultados que foram 

obtidos em atividades anteriores (Morgado et al, 2012; Nunes et al., 2015). Aumentou o número 

de equipas que completaram a atividade e a qualidade do trabalho melhorou (Pedrosa et al., 

2016a). Também das 15 equipas formadas, 13 completaram a atividade (87%) (Gráficos 13 e 14). 

 

 

Gráfico 13: Número de equipas que chegaram ao fim (MP3: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013, 

Abordagem SimProgramming) 

 

 

Gráfico 14: Número de alunos com resultados positivos (MP3: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013, 

Abordagem SimProgramming) 

 

Verificou-se que 68% dos alunos completaram a atividade, o que é um resultado superior 

em relação às atividades anteriores (Tabela 7.1). Em 13 equipas, 8 equipas obtiveram resultados 
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superiores ou iguais a 15 valores, numa escala que vai até ao máximo de 20 valores, o que julgo 

que neste contexto (aprendizagem de programação) é um bom resultado.  

A maioria das equipas (10 equipas) mantiveram a entrega regular das tarefas individuais 

e de equipa. Contudo, houve exceções: algumas equipas (equipa B, E, I) não tiveram uma entrega 

regular das tarefas solicitadas.  

Em algumas equipas ocorreram mudanças na sua dinâmica, nomeadamente: mudança do 

aluno-líder e ocorreram desistências de alunos na atividade (equipas D, E, N). Também se 

verificou que as equipas (equipas D, E, F, N) que obtiveram intervenção dos gestores, 

completaram a atividade com resultados satisfatórios, à exceção da equipa C. 

 

Tabela 7.1: Resultados gerais das equipas do Caso 1 

Equipa N.º de alunos 

com classificação 

final 

Classificação 

obtida 

(0-20) 

Comentários 

A 6/6 12,4 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa.  

B 7/7 16,2 - Entregaram regularmente os formulários à 

exceção das duas últimas semanas. 

- Entregaram todas as tarefas em equipa. 

C 6/7 8,2 - Não entregaram regularmente as tarefas 

individuais. Assim como não foram 

regulares com as tarefas em equipa, apenas 

entregaram dois relatórios. 

- Um aluno desistiu da atividade, e outros 

dois obtiveram classificações negativas. 

- Intervenção dos gestores através de 

reuniões para fornecer feedback e 

motivação. 

D 4/7 13,8 - Não entregaram regularmente as tarefas 

individuais. 

- Realizaram todas as atividades em equipa, 

à exceção da primeira apresentação. 

- Ocorreram alterações na equipa (alguns 

alunos desistiram da atividade). 
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- Intervenção dos gestores através de 

reuniões para fornecer feedback e 

motivação. 

E 6/7 15,4 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa, embora não tenham 

feitos as duas primeiras apresentações.  

- Inicialmente, a equipa não estava a atingir 

os objetivos da equipa, contudo, após a 

mudança do aluno-líder a equipa apresentou 

bons resultados. 

- O aluno que desistiu da atividade era o 

aluno-líder inicial. 

- Intervenção dos gestores através de 

reuniões para fornecer feedback e 

motivação. 

F 4/4 15,5 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa. 

- Os membros desta equipa foram 

estudantes-trabalhadores. 

- Intervenção dos gestores através de 

reuniões para fornecer feedback e 

motivação. 

G 0/6 - - A equipa desistiu da atividade na segunda 

semana. 

- Os alunos não responderam às tentativas de 

contato dos gestores para agendar uma 

reunião. 

H 7/7 15,7 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa. 

I 5/6 15,1 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa, exceto na última 

semana da atividade. 

- A equipa tinha um aluno-líder dedicado e 

responsável, sendo relevante para o sucesso 

da equipa. 
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J 4/6 15,3 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa. 

K 0/6 - - A equipa não realizou qualquer tarefa. 

- Os alunos não responderam às tentativas de 

contato dos gestores para agendar uma 

reunião. 

L 2/7 4,1 - A equipa não realizou qualquer tarefa. 

- A maioria dos alunos não respondeu às 

tentativas de contato dos gestores para 

agendar uma reunião. Apenas dois alunos 

responderam e realizaram a atividade extra 

para compensar. 

M 7/7 10,2 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa. 

N 3/8 15,5 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa. 

- Ocorreram alterações na equipa (alguns 

alunos desistiram da atividade) 

- Intervenção dos gestores através de 

reuniões para fornecer feedback e 

motivação. 

O 4/5 15,9 - Entregaram regularmente as tarefas 

individuais e de equipa. 

Total 66/97  

(68%) 

13,3 - 66 de 97 alunos que registaram-se na 

atividade obtiveram classificação final (68% 

dos alunos), sendo que 59 alunos obtiveram 

resultados positivos. 

 

 

No ano académico seguinte, no Caso 2 (MP4, 2013/2014) e no Caso 3 (MP3, 2013/2014), 

verificamos que com a abordagem SimProgramming mantiveram-se os resultados positivos, 

apesar de algumas tarefas terem sofrido alterações. Em MP4 (2013/2014) das 9 equipas formadas, 

e em MP3 (2013/2014) das 3 equipas formadas, em ambos os casos, todas as equipas atingiram 

com sucesso os objetivos da atividade, não havendo registo de qualquer desistência por parte das 

equipas na atividade (Cf. Gráfico 15). 
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Gráfico 15: Nº de equipas que concluíram a atividade nos 3 casos de investigação 

 

No Caso 1 MP3 (2012/2013) verificou-se que os resultados de aprendizagem das equipas 

(Pedrosa et al.,2016 a) foram melhores do que em experiências anteriores (Morgado et al., 2012; 

Nunes et al., 2015). 

Nos casos seguintes, em MP4 (2013/2014) e em MP3 (2013/2014), os resultados 

mantiveram-se positivos (Gráfico 16). No Caso 2 (MP4, 2013/204) de 49 alunos que participaram 

na atividade, 44 alunos (90%) atingiram com sucesso os objetivos da atividade, e no Caso 3 (MP3, 

2013/2014) dos 12 alunos que participaram na atividade, 11 alunos (92%) obtiveram resultados 

positivos. 

 

 

Gráfico 16: Nº de alunos que concluíram a atividade nos 3 casos de investigação 

 

No Caso 1 (MP3, 2012/2013), de 15 equipas, 8 equipas (53%) obtiveram resultados 

superiores ou iguais a 15 valores numa escala de 20 valores, e a maioria das equipas (n=10) 

mantiveram a entrega regular das tarefas individuais e de equipa (Pedrosa et al., 2016 a). Também, 

verificamos que as alterações na dinâmica da equipa e que as intervenções do gestor foram 

positivas, para que as equipas alcançassem sucesso na atividade (Pedrosa et al., 2016 a). Nos 

casos seguintes, MP4 (2013/2014) e MP3 (2013/2014) também se verificaram resultados 

satisfatórios (Gráfico 17). 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MP3 (2012/2013) MP4 (2013/2014) MP3 (2013/2014)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MP3 (2012/2013) MP4 (2013/2014) MP3 (2013/2014)



Parte IV – Apresentação e discussão de resultados 

Capítulo 13 – Resultados gerais de aprendizagem da atividade 

 

 
244 

 

 

Gráfico 17: Nº de equipas com resultados superiores a 15 valores numa escala até 20 valores. 

 

No Caso 2 (MP4, 2012/2013), a maioria das equipas (89%), à exceção da equipa X, 

obtiveram resultados superiores a 15 valores, e as equipas no geral mantiveram uma entregar 

regular das tarefas individuais e de equipa, exceto a equipa X (Tabela 7.2). As alterações ocorridas 

na dinâmica da equipa e as intervenções do gestor foram positivas para que as equipas atingissem 

sucesso.  

Duas equipas (Equipa Q e Equipa E), mantiveram os mesmos membros de MP3 

(2012/2013). Como explicaram os alunos (n=7) a organização foi melhor do que em MP3, pois 

tinham o conhecimento de como tinham que trabalhar: 

“Acho muito melhor (…) Eu acho que ajudou mais em ter 

trabalhado com o mesmo grupo. Acho que foi isso que ajudou mais. É 

mesmo o trabalhar em conjunto, já tínhamos trabalhado já nos 

entendemos melhor acaba por ser pacifico (…) agora na segunda vez 

já nos conhecemos todos bem” (E3b, 25/02/2014) 
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Tabela 7. 2: Resultados gerais das equipas do Caso 2 

Equipa N.º de alunos com 

classificação final 

Classificação 

obtida 

(0-20) 

Comentários 

P 6/6 16,4 - Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa. 

- Nas últimas semanas, a equipa 

apresentou alguns problemas 

interpessoais entre os membros da equipa. 

Q 5/6 16,8 - Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa.  

- A composição da equipa é a mesma do 

que a de MP3 (2012/2013). (Equipa H, 

Pedrosa et al., 2016).  

- Um aluno desistiu da atividade. 

R 7/7 17,8 - A composição da equipa é a mesma do 

que a de MP3 (2012/2013). (Equipa B, 

Pedrosa et al., 2016). 

- Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa, contudo não entregaram dois 

formulários quinzenais de equipa. 

S 4/4 15,3 - Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa, contudo não entregaram dois 

formulários quinzenais de equipa. 

- Intervenção de investigadora através de 

reuniões para fornecer feedback e 

motivação. 

T 6/6 16,9 - Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa. 

U 6/6 17,1 - Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa. 

V 4/4 15,8 - Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa, contudo não entregaram um 

dos formulários quinzenais de equipa. 
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X 3/5 14,5 - Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa, contudo não entregaram quatro 

formulários quinzenais de equipa. 

- Intervenção do gestor através de 

reuniões para fornecer feedback e 

motivação. 

- Dois alunos desistiram da atividade, 

sendo que um deles era aluno-líder da 

equipa. 

Y 3/5 17,4 - Entrega regular das tarefas individuais e 

de equipa. 

- Nas primeiras semanas, a equipa 

apresentou alguns problemas 

interpessoais entre os membros da equipa. 

- Dois alunos desistiram da atividade, 

sendo que um deles era aluno-líder da 

equipa. 

- Intervenção da investigadora através de 

reuniões para fornecer feedback e 

motivação. 

- Inicialmente a equipa não estava a 

atingir os objetivos da atividade, contudo 

após a mudança do aluno-líder a equipa 

apresentou bons resultados. 

Geral 44/49 

(89, 8%) 

16,4 - 44 de 49 dos alunos registados na 

atividade obtiveram classificação final 

(89,8%) com resultados positivos. 

 

 

No Caso 3 (MP3, 2013/2014), todas as equipas (100%) obtiveram resultados superiores 

a 15 valores, sendo que as equipas entregaram regularmente as tarefas individuais e de equipa 

(Tabela 7.3). 

As equipas entregavam regularmente as tarefas, e que as alterações verificadas na 

dinâmica das equipas foram positivas (Tabela 7.3). Não ocorreu intervenções por parte do gestor 

junto das equipas, devido ao facto do gestor conseguir estabelecer um acompanhamento e 
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feedback imediato, através das reuniões quinzenais com cada uma das equipas e pelas reuniões 

semanais com cada um dos aluno-líderes. 

 

Tabela 7.3: Resultados gerais das equipas do Caso 3 

Equipa N.º de alunos 

com classificação 

final 

Classificação 

obtida 

(0-20) 

Comentários 

Z 5/5 15,7 - Entrega regular das tarefas individuais e de 

equipa. 

- Mudança do aluno-líder por decisão da 

equipa. 

AA 4/4 16,1 - Entrega regular das tarefas individuais e de 

equipa. 

BB 2/3 16,8 - Entrega regular das tarefas individuais e de 

equipa. - Um aluno desistiu da atividade. 

- Os dois alunos que se mantiveram na 

atividade eram estudantes-trabalhadores. 

Total 11/12 

(91, 7%) 

16,2 - 11 dos 12 alunos registados na atividade 

obtiveram classificação final (91,7%) com 

resultados positivos. 

 
 

13.2. Perceções dos alunos em relação à abordagem 

SimProgramming 

 

 

 

No Caso 1 (MP3, 2012/2013), as perceções dos alunos sobre a abordagem 

SimProgramming é de que contribui para a preparação do estudo para as testes da UC, outros dois 

alunos mencionaram que contribuiu para o desenvolvimento de novos conhecimentos, e que de 

melhorava as classificações (Pedrosa et al., 2016 a). 

Também, no Caso 2 (MP4, 2013/2014) e no Caso 3 (MP3, 2013/2014), as perceções são 

idênticas, três alunos em MP4 (2013/2014) e outros dois alunos em MP3 (2013/2014): 

“Eu acho que depois que fiz a última apresentação encaixei a 

matéria para a última frequência foi muito mais fácil (…) eu senti muito 
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mais facilidade depois da terceira apresentação depois do que fiz do 

trabalho, senti muito mais facilidade em perceber o código, os códigos 

na aula, acho que encaixava melhor.” (E22, 12/12/2013) 

 

“ (…) Ia ajudar-me na parte teórica de MP3 (…) " (E30, 

22/05/2014) 

 

Também, no Caso 2 e no Caso 3, os alunos mencionaram que a abordagem 

SimProgramming contribuiu para o desenvolvimento de competências em programação, nove 

alunos em MP4 (2013/2014) e outros cinco alunos em MP3 (2013/2014): 

“ Ganhei mais autonomia na programação (…) aquele 

conhecimento adquirido (…) ajuda bastante.” (E27, 28/01/2014) 

 

“ Tivemos que fazer uma nova aplicação e estudar uma nova 

linguagem, é algo diferente do que estas a explorar nas aulas, não 

ensina-te uma nova linguagem como também te vai ajudar, a seres 

autónomo. Porque tu vais para o mercado de trabalho não vais se 

calhar trabalhar nestas linguagens (…) Obriga-te a seres autónomo, a 

procurares, a ires ver, a consultares, a experimentares, obriga-te um 

bocado a trabalhares por ti só.” (E32, 22/05/2014) 

 

Igualmente, os alunos (n=4; PM4, 2013/2014) mencionaram que a abordagem 

SimProgramming contribuiu para o desenvolvimento de competências interpessoais:  

“Acho que fiquei com mais experiência ao nível de 

coordenação de uma equipa, acho que também tenho outra maturidade 

em trabalhar com pessoas e acho que foi bom.” (E18b, 12/12/2013) 

 

No Caso 2 (MP4, 2013/2014), tal como no Caso 1 (MP3, 2012/2013) da abordagem 

SimProgramming, os alunos mantiveram a mesma perceção em relação aos formulários 

(quinzenais ou individuais), onde refletiam sobre o seu processo de aprendizagem na atividade. 

Mantiveram-se as perceções de que os formulários eram úteis para planear as tarefas, para 

organizar e compilar o material de suporte à atividade, para ajudar na entrega regular das tarefas, 

e para fornecer feedback aos membros da equipa e ao gestor sobre a performance da equipa 

(Pedrosa et al., 2016a). Em MP4 (2013/2014), foram cinco os alunos que mencionaram a utilidade 

dos formulários quinzenais em equipa:  
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“ É sempre bom porque motiva as pessoas [alunos] a lerem 

quinzenalmente e a pensarem sobre o assunto. (…) É um bocadinho de 

cada vez, objetivos curtos, e uma pessoa vai fazendo, está sempre a ser 

feito, chega-se ao fim não custa ter que apresentar só, e não estás ali à 

rasca e aflito para passar. ” (E17b, 20/12/2013) 

 

“Os formulários também ajudava: eu fiz isto mas ainda falta 

isto, então para a semana faço isto. (…) Acho que ajudou também na 

distribuição do trabalho de cada um. ” (E22, 12/12/2013) 

 

Já no Caso 3 (MP3, 2013/2014), a perceção dos alunos em relação às reuniões entre o 

gestor e a equipa foi de que são igualmente úteis, por exemplo:  

“Eram úteis mais para transmitir a informação de como o fluxo 

de trabalho estava a sair” (E30, 22/05/2014) 

 

“ Foram úteis mais para ti [investigadora] e para o professor 

para saberem quais as dificuldades que estávamos a ter (…) é melhor 

continuar para controlar as pessoas [alunos] (…) É mais para vocês 

terem uma ideia que estamos a fazer (…) (E30, 22/05/2014) 

 

“ (…) Porque dava para perceber algum feedback do 

professor, da tua parte [gestora] se a nossa postura era a mais 

indicada, se a dinâmica do grupo estava correta ai sim acho que … e 

até as vezes para ajudar a nossa estratégia o falar contigo é importante. 

(…) As reuniões da tua parte [gestora], sempre deste dicas 

importantes” (E34, 29/05/2014) 

 

  



Parte IV – Apresentação e discussão de resultados 

Capítulo 13 – Resultados gerais de aprendizagem da atividade 

 

 
250 

 

 

13.3. Discussão de Resultados 

 

Nas atividades com a abordagem SimProgramming, as taxas de desistência na atividade 

das equipas e dos alunos foram baixas, a entrega regular das tarefas pelos alunos melhorou, e os 

resultados na atividade são mais satisfatórios, comparado com as atividades anteriores à 

abordagem SimProgramming (Morgado et al., 2012; Nunes et al., 2015). 

Verifica-se que ocorreu uma tendência de melhoramento de resultados de aprendizagem 

do Caso 1 para o Caso 2, e posteriormente para o Caso 3. Isto vai ao encontro das perceções dos 

alunos acerca dos melhoramentos feitos nas tarefas, terem-se revelado positivos e adequados, o 

que reforça a ideia de que os fundamentos conceptuais da abordagem SimProgramming: 1) 

Ambiente de simulação empresarial (“business-like”); 2) Autorregulação das aprendizagens; 3) 

Corregulação das aprendizagens e 4) Avaliação formativa; contribuem para os melhoramentos 

verificados na aprendizagem dos alunos. 

Confirma que a combinação de técnicas de ensino adequadas podem fazer intervenções 

que fazem a diferença e de que uma mudança consciente resulta no melhoramento das taxas de 

aprovação (Vihavainen et al., 2014). 

No Caso 2 (MP4, 2013/2014) e no Caso 3 (MP3, 2013/2014) da abordagem 

SimProgramming, verificou-se que a dinâmica da equipa constitui um fator relevante para que a 

equipa alcance os objetivos e o sucesso na aprendizagem. Por exemplo, como aconteceu no Caso 

1 (Pedrosa et al., 2016 a), a mudança do aluno-líder foi um aspeto relevante na dinâmica da 

equipa. O que confirma que na didática das ciências da computação, como nos contextos 

profissionais, o sucesso de uma equipa pode ser influenciado por fatores como o contexto e os 

membros da equipa (Vivian, Falkner & Falkner, 2013). 

Em todos os casos da abordagem SimProgramming, ocorreram intervenções por parte da 

investigadora junto das equipas, de forma a acompanhar a evolução das equipas e fornecer 

feedback do desempenho das equipas. Verifica-se que tal como aconteceu no Caso 1 (Pedrosa et 

al., 2016 a), no Caso 2 e no Caso 3, a intervenção da investigadora teve influência na entrega 

regular das tarefas (não ocorreram desistências de alunos na atividade), e que as equipas fizeram 

alterações na sua dinâmica de trabalho para atingirem os objetivos de aprendizagem. 

Com estes resultados, verificou-se que após as intervenções da investigadora, a maioria 

das equipas melhoraram os seus resultados e a sua performance. O que vai ao encontro da 

perspetiva de Panadero et al., 2015 sobre a necessidade de controlar a formação/dinâmica das 

equipas, e de que o feedback formativo é eficaz quando os alunos são proactivos na procura e na 
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resposta ao feedback que obtém, ajustando as suas tarefas de organização e técnicas 

(programação) (Koulouri et al., 2015). 

Na perceção dos alunos as tarefas que têm o objetivo de incutir a reflexão sobre a 

aprendizagem (formulários individuais, formulários em equipa, as reuniões em equipa), foram 

úteis e importantes. Confirmando que “the weekly forms or a similar instrument (for example, 

weekly meetings with students and tutors) contribute to the improvement of the adoption of self-

regulated learning strategies be-cause they raised students’ awareness” (Pedrosa et al., 2016b). 

Assim como confirma que os aperfeiçoamentos feitos nas tarefas foram adequados e que a 

essência do seu objetivo se manteve (autorreflexão das aprendizagens). 

Os alunos mencionaram que a abordagem SimProgramming contribuiu para o 

desenvolvimento de competências em programação, competências de relação interpessoal, 

melhoramento dos conhecimentos práticos e teóricos, e que ajuda na preparação para as provas 

(“testes”), o que suporta os que já foi referido em trabalhos anteriores (Pedrosa et al., 2016 a,b,c). 

Outra das contribuições da abordagem SimProgramming relaciona-se com a estratégia de 

resolução de problemas, a qual foi mencionada pelos alunos. O que reforça a perspetiva de 

Koulouri, Lauria, & Macredie (2015), que explicam que a estratégia de resolução de problemas 

ajuda os alunos a aprender a programar.  

Contudo, os problemas verificados nas comunidades práticas on-line (Morgado et al., 

2012; Nunes et al., 2015; Pedrosa et al., 2016 a) mantiveram-se, sendo necessário repensar esta 

tarefa. 

 

 

13.4. Conclusão 

 

 

A abordagem SimProgramming apresentou resultados promissores na perspetiva dos 

alunos, como se pode confirmar pela tendência dos resultados positivos nas classificações obtidas 

na atividade. Algo que não se verificava em atividades anteriores à abordagem SimProgramming. 

Também se verifica que as melhorias feitas em algumas das tarefas da abordagem 

SimProgramming demonstraram ser positivas, como foi possível confirmar pelas perceções dos 

alunos.  

Há vários pontos que suportam que a abordagem SimProgramming contribui para a 

aprendizagem e desenvolvimento de competências em programação, assim como competências 

de relação interpessoal, competências de autorregulação e de corregulação das aprendizagens, 

como foram expressados pelos alunos. 
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Os fundamentos conceptuais da abordagem SimProgramming revelaram-se apropriados 

para este tipo de curriculum e de unidades curriculares que visam a transição de competências 

básicas para competências avançadas, assim como no desenvolvimento de outro tipo de 

competências que são exigidas em outros contextos educacionais. 

Em futuros trabalhos, sugere-se a aplicação da abordagem SimProgramming, com a 

adequação das tarefas específicas, e de acordo com o contexto a ser aplicado. 
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Capítulo 14 – Estratégias de autorregulação da 

aprendizagem adotadas na preparação do estudo para 

as provas de avaliação 
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14.1.Estratégias de autorregulação da aprendizagem adotadas 

na preparação do estudo para as provas de avaliação 

 

 

Nesta secção encontramos os resultados da investigação, relativos às estratégias que os 

alunos adotaram na preparação e durante a realização das provas de avaliação.  

As estratégias autorregulação da aprendizagem para a preparação das provas de avaliação 

estão organizadas por seis subcategorias: D.1) Estratégias de organização, planeamento e de 

transformação de informação; D.2.) Estratégias de gestão do tempo; D.3) Estratégias de 

resolução de dificuldades sentidas na preparação do estudo; D.4) Estratégias de revisão durante 

a realização da prova; D.5) Fatores que influenciam a motivação no estudo; e por último, D.6) 

Estratégias para obter uma melhor classificação possível. 

 Neste seguimento, apresentamos um quadro explicativo (Quadro 28) baseado na 

literatura sobre o entendimento acerca de cada uma das subcategorias apresentadas. 
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Quadro 28: Seis subcategorias de estratégias de autorregulação de aprendizagem adotadas na preparação 

para as provas de avaliação 

 

 

•DefiniçãoSubcategorias D

•Declarações acerca das estratégias que os

alunos adotaram no planeamento,

organização, e transformação de informação

para a preparação das provas de avaliação.

D.1) Estratégias de

organização, planeamento

e de transformação de

informação

•Declarações sobre as estratégias de gestão

do tempo adotadas pelos alunos para a

preparação das provas de avaliação.

D.2) Estratégias de

gestão do tempo

•Declarações sobre as estratégias para a

resolução das dificuldades sentidas aquando

da preparação para as provas de avaliação.

D.3) Estratégias de

resolução de dificuldades

sentidas na preparação

do estudo

•Declarações referentes às estratégias que os

alunos adotaram para rever as questões do

enunciado das provas de avaliação.

D.4) Estratégias de

revisão durante a

realização da prova

•Declarações sobre os fatores que

influenciaram a motivação ao nível do

estabelecimento de objetivos e do trabalho

em equipa.

D.5) Fatores que

influenciam a motivação

no estudo

•Declarações dos alunos acerca das

estratégias que adotaram para conseguirem

alcançar a melhor classifcação nas provas de

avaliação.

D.6) Estratégias para

obter uma melhor

classificação possível
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As subcategorias de estratégias de autorregulação da aprendizagem, na preparação das 

provas de avaliação, são formadas por indicadores que referem-se ao tipo de estratégias que o 

aluno adotou. A subcategoria D.1) Estratégias de organização, planeamento e de transformação 

de informação é constituída por 20 indicadores; D.2) Estratégias de gestão do tempo por 10 

indicadores; D.3) Estratégias de resolução de dificuldades sentidas na preparação do estudo é 

composta por 7 indicadores; D.4) Estratégias de revisão durante a realização da prova 

constituído por 4 indicadores; D.5) Fatores que influenciam a motivação no estudo é constituída 

por 6; e por fim, D.6) Estratégias para obter uma melhor classificação possível é composta por 

11 indicadores. 

Para cada uma das subcategorias supramencionadas, expõe-se um quadro explicativo 

acerca dos indicadores que constitui cada uma delas (Cf. Anexo C4), esclarecendo-se o que se 

entende por cada um dos indicadores através de exemplos de afirmações dos alunos.  

 

 

14.2. Apresentação de resultados 

 

Nos três casos, os alunos mencionaram várias estratégias que adotaram na organização e 

planeamento na preparação para as provas de avaliação/testes (Tabela 8.1 - Estratégias de 

organização, planeamento e transformação de informação em equipa). As estratégias mais 

mencionadas foram a pesquisa de informação através do material disponibilizado pelo professor 

(n=27): 

“ Os vídeos [slideshares] do professor A que estavam no 

moodle eu ouvi, fazia pausa e escrevia o que ele dizia, depois eu lia 

aquilo varias vezes até que ficasse.” (E22, 12/12/2013) 

“ Mas basicamente era ler os slides [powerpoints] ” (E32, 

22/05/2014) 

 

 Os alunos mencionaram que elaboravam de apontamentos (n=18) para se prepararem 

para as testes: 

“ Das práticas tomava sempre, fazia os programas tirava 

sempre notas juntamente com o código que gerávamos. (…) ” (E18a, 

29/05/2013) 

“ Costumo tirar, assim coisas que o professor diga. E depois 

em casa pesquiso ou leio sobre o assunto.” (E27, 28/01/2014) 
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Pesquisa de informação através do manual disponibilizado pelo professor da parte teórica 

(n=18): 

“O material que consulto é o livro que tenho em casa, o c#, e 

vou fazendo alguns exercícios que por lá há e alguns parecidos, pronto 

para a prática é isto.” (E6, 21/05/2013) 

“ Em MP4 li o livro que o professor pediu, li o livro, esta parte 

do xml também ajudou a entender a segunda parte da cadeira que 

também era xml (…) ” (E26, 27/01/2014) 

 

Transformação da informação – Para a parte prática através da realização de exercícios 

(n=18): 

“ Para a componente prática tinha que fazer exercícios, 

aplicações, construir aplicações, adicionar funções a medida que 

íamos dando.” (E18b, 12/12/2013) 

 

Transformação da informação – Aplicação dos conhecimentos obtidos nas aulas práticas 

(n=11): 

“ Para a prática, costumo fazer as aplicações que damos nas 

aulas.” (E12, 22/05/2013) 

 

Organização - Diferentes estratégias na teórica e na prática (n=13): 

“ Eram diferentes para a teórica estudava o livro. Lia. E para 

a prática era fazer mesmo os exercícios.” (E26, 27/01/2014) 

 

Outras estratégias de organização e de planeamento foram mencionadas pelos alunos. 

Desde do recurso a outro tipo de material de informação até às estratégias para estudar (com 

colegas, atenção às aulas). Como também, houve alunos que referiram a não adoção de estratégias 

de estudo (não recorria ao material disponibilizado, não preparavam-se para as provas). 
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Tabela 8. 1: Estratégias de organização, planeamento e de transformação de informação 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

8.1.1. Planeamento do estudo - Não estuda para a teórica 3 2 1 

8.1.2. Planeamento do estudo – Estudo para algo que é novo 1 0 0 

8.1.3. Organização - Diferentes estratégias na teórica e na 

prática 

10 2 1 

8.1.4. Organização – Assistir às aulas teóricas 2 0 0 

8.1.5. Organização – Estudo através de outra UC, para a 

parte prática 

1 0 0 

8.1.6. Organização - Pesquisa de informação através do 

material disponibilizado pelo professor (slideshare) 

19 6 2 

8.1.7. Organização - Pesquisa de informação, não recorria 

ao material para estudar 

2 0 0 

8.1.8.  Organização - Pesquisa de informação através do 

manual disponibilizado pelo professor da parte teórica 

12 3 3 

8.1.9. Organização - Pesquisa de informação, não recorria 

ao manual sugerido pelo professor da componente teórica 

2 1 0 

8.1.10. Organização de informação - Pesquisa de 

informação através de outros recursos 

2 4 0 

8.1.11. Organização – Organização da informação 2 0 0 

8.1.12. Organização - Estudo com outra colega 1 3 2 

8.1.13. Transformação da informação – Elaboração de 

apontamentos 

12 5 1 

8.1.14. Transformação da informação – Não elaboração de 

apontamentos 

2 1 2 

8.1.15. Transformação de informação - Elaboração de 

resumos 

2 1 3 

8.1.16. Transformação da informação – Para a parte 

prática, análise de várias perspetivas (dos colegas) e 

atenção às aulas 

2 4 2 

8.1.17. Transformação de informação - Consulta e 

realização de testes de anos anteriores 

1 1 0 

8.1.18. Transformação da informação – Para a parte prática 

através da realização de exercícios 

9 7 2 

8.1.19. Transformação da informação – Aplicação dos 

conhecimentos obtidos nas aulas práticas 

9 0 2 

8.1.20. Transformação da informação - Para perceber a 

componente teórica tinha que se perceber a prática 

1 0 0 
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Relativamente às Estratégias de gestão do tempo na preparação para as testes (Tabela 

8.2), a que foi mencionada nos três casos foi o estudo no dia anterior (pressão/procrastinação) 

(n=13): 

“ É nas vésperas. Um ou dois dias antes, uma pessoa vou ter 

frequência é melhor estudar.” (E16, 23/05/2013) 

 

Porém, no Caso 1 (n=9) e no Caso 2 (n=4), também houve alunos que referiram que 

tinham um estudo continuo: 

“Faço um estudo contínuo, e quando tem uma frequência 

dedico um bocadinho de mais tempo para estudar para essa cadeira. ” 

(E6, 21/05/2013) 

 

Tabela 8. 2: Estratégias de gestão do tempo 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

8.2.1. Estudo no dia anterior à prova (Pressão) 5 6 2 

8.2.3. Reserva de tempo para estudar 1 0 0 

8.2.4. Estuda quando sente necessidade 1 0 0 

8.2.5.Elaboração de um horário de estudo/checklist 4 1 0 

8.2.6 Estudo contínuo 9 4 0 

8.2.7. Preparação uma semana antes das testes 2 0 1 

8.2.8. Preparação entre 2 a 4 dias para a prova prática 1 0 0 

8.2.9. Influência dos pares 1 0 0 

8.2.10. Analisava a UC 0 1 0 

 

 

Como se observa na tabela 8.3, os alunos mencionaram estratégias de resolução de 

dificuldades, aquando da preparação do seu estudo para as testes. Nos três casos, as estratégias 

mais mencionadas foram: 

A Pesquisa de informação (n=21): 
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“ Tentava ir a internet ao Google, foi algo que foi sempre 

incutido neste curso tens duvida vai ao Google.” (E32, 22/05/2014) 

 

E também a procura de ajuda junto do colegas (n= 18): 

“ Quando tenho dúvidas a primeira coisa que eu faço é 

perguntar a outros 3 amigos nossos, que também percebem de 

programação (…) ” (E30, 22/05/2014) 

 

E do Professor (n=17): 

“ Depois o professor, só mesmo em último recurso.” (E27, 

28/01/2014) 

 

Porém, no Caso 1 (n=6) e no Caso 2 (n=1), também referiram que não procuraram ajuda 

do professor: 

“ (…) Nunca fui disso de chegar ao professor… ” (E28, 

06/02/2014) 

 

No Caso 1 (n=5) e no Caso 3 (n=3), os alunos mencionaram que avançavam no estudo, 

mesmo sem as dúvidas estarem esclarecidas: 

“ Se não desse a resposta, maioritariamente eram dúvidas 

teóricas ficavam por resolver.” (E18a, 29/05/2013) 

 

Tabela 8. 3: Estratégias de resolução de dificuldades sentidas na preparação do estudo 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

8.3.1. Resolução das dificuldades (RD) – Pesquisa de 

informação   

14 4 3 

8.3.2. Procura de ajuda social (PAS) – Professor 11 5 1 

8.3.3. PAS – Colegas 10 5 3 

8.3.4. PAS – Não procura ajuda do professor 6 1 0 

8.3.5. PAS – Não procura ajuda (Colegas) 1 0 0 

8.3.6.RD – Avança no estudo sem ultrapassar as 

dificuldades 

5 0 3 

8.3.7. RD - Considera que às vezes nem sabe que dúvidas 

tem 

1 0 0 
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No decorrer da realização dos testes (Tabela 8.4), os alunos (Caso 1, n=4; Caso 2, n=6) 

mencionaram que avançavam nas questões que não sabiam responder de forma imediata, para 

gerirem melhor o seu tempo:  

“ Não. É tudo seguido, se não souber uma questão avanço para 

a frente e depois volto no final.” (E23, 16/12/2013) 

 

No Caso 1, alguns alunos (n=10) mencionavam que reliam o enunciado das questões dos 

testes:  

“ Avanço mas depois volto lá outra vez, eu estou sempre ali na 

pergunta, e tenho que escrever sempre alguma coisa, mesmo que seja 

asneira escrevo sempre. (…) ” (E9, 22/05/2013) 

 

Tabela 8. 4: Estratégias de revisão durante a realização da prova 

Indicadores Alunos entrevistados 

 Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

8.4.1. Gestão do tempo – Avançava nas questões que não 

sabia 

4 6 0 

8.4.2. Gestão de tempo – Bloqueia quando não percebe a 

questão 

2 1 1 

8.4.3. Releitura das questões 10 1 0 

8.4.4. Não relia as questões 1 0 1 

 

 

Alguns alunos mencionaram fatores que tiveram influência na sua motivação (Tabela 8.5) 

do estudo para as testes. Contudo, não houve um fator que se expressasse mais. 
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Tabela 8. 5: Fatores que influência a motivação no estudo 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

8.5.1. Motivação - Curiosidade pela programação 1 0 0 

8.5.2. Motivação – Aprendizagem 1 0 0 

8.5.3. Motivação - Considera a programação um hobby 1 0 0 

8.5.4. Motivação - Não estudava para a teórica porque não 

gostava 

3 0 0 

8.5.5. Motivação – Terminar curso 0 1 0 

8.5.6. Motivação – Mudança de pensamento 0 1 0 

 

 

Por fim, os alunos mencionaram estratégias para alcançarem a melhor pontuação nas 

questões das provas (Tabela 8.6). Nos três casos, os alunos (Caso 1, n=6; Caso 2, n=3; Caso 3, 

n=3) mencionaram que apostavam em tudo: 

“ Geralmente faço tudo por igual. Mas também depende muito 

dos testes, das cadeiras, e da nota que se precisa.” (E31, 22/05/2014) 

 

Já no Caso 2 (n=6) e Caso 3 (n=2), também houve alunos que mencionaram que 

apostavam nas questões em que sabiam a resposta: 

“ Para mim eu respondo quando temos a certeza que sabemos, 

e depois passamos para aquela que nos dá mais na cabeça, nós se 

começamos por fazer as mais difíceis acabamos por não ser avaliados 

por aquela que sabemos.” (E24, 18/12/2013) 

 

No Caso 1 (n=11) e no Caso 2 (n=1), houve alguns alunos que referiram que apostavam 

na prática: 

“ Na prática, normalmente nas MP´s é sempre mais na prática 

que aposto.” (E17b, 20/12/2013) 

 



Parte IV – Apresentação e discussão de resultados 

Capítulo 14 – Estratégias de autorregulação da aprendizagem adotadas na preparação do 

estudo para as provas de avaliação 

 

 
263 

 

Tabela 8. 6: Estratégias para obter uma melhor classificação possível 

Indicadores Alunos entrevistados 

Caso 1 

(N=21) 

Caso 2 

(N=11) 

Caso 3 

(N=6) 

8.6.1. Fazer o melhor possível 3 0 0 

8.6.2. Aposta nas duas componentes de igual forma 3 0 0 

8.6.3. Aposta na componente teórica 2 0 0 

8.6.4. Aposta na prática 11 1 0 

8.6.5. Aposta em tudo 6 3 3 

8.6.6. Aposta nas questões que valem mais 0 1 0 

8.6.7. Aposta no que sabe 0 6 2 

8.6.8. Depende da UC 2 0 0 

8.6.9. Depende do tempo 1 0 0 

8.6.10. Releitura das perguntas dos testes para obter pontos 1 1 0 

8.6.11. Estudo dos critérios de avaliação 1 0 0 

 

 

14.3. Discussão de resultados 

 

Nos três casos, os alunos mencionaram a adoção de vários tipos de estratégias de 

autorregulação da aprendizagem, concretamente na preparação para as testes. Foram mencionadas 

estratégias de organização, planeamento e transformação de informação, estratégias de gestão do 

tempo, estratégias de resolução de dificuldades/dúvidas, estratégias de revisão e estratégias para 

alcançarem o melhor resultado possível.  

Quanto às Estratégias de organização, planeamento e transformação de informação, 

verificou-se que as estratégias mais mencionadas foram a pesquisa de informação através do 

material disponibilizado pelo professor, a elaboração de apontamentos (transformação de 

informação), aplicação e realização de exercícios práticos (transformação de informação), e a 

adoção de diferentes estratégias na componente teórica e na componente prática. Outras 

estratégias de organização e de planeamento foram mencionadas pelos alunos, assim como 

também, houve alunos que referiram a não adoção de estratégias de estudo.  
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Em relação às Estratégias de gestão do tempo na preparação para as testes, as estratégias 

foram ambíguas, houve alunos que mencionaram que estudavam no dia anterior 

(pressão/procrastinação), mas também houve alunos que referiram que tinham um estudo 

continuo.  

Já as Estratégias de resolução de dificuldades aquando da preparação do seu estudo para 

as testes, como já observamos nos capítulos anteriores, as estratégias habituais são a pesquisa de 

informação, e a procura de ajuda junto dos colegas e do professor. Porém, também houve alunos 

que mencionavam a não procura de ajuda do professor, e mais preocupante, houve alunos que 

referiram que não esclareciam as suas dúvidas.  

Durante a realização das testes, as estratégias foram diversas, verificou-se alunos que 

avançavam nas questões que não sabiam responder de forma imediata, outros que voltavam a 

reler o enunciado das questões das testes.  

Curiosamente, nas estratégias que os alunos adotavam para obterem a melhor pontuação 

possível nos testes: uns apostavam em todas as questões, outros apostavam apenas nas questões 

que sabiam responder, e outros que apenas apostavam na componente prática.  

 

14.4. Conclusão  

 

Os alunos mencionaram vários tipos de estratégias para preparar o seu estudo para as 

provas escritas, bem como várias estratégias para rever e obter pontos ao longo da realização da 

prova. De facto, cada aluno tem a sua forma de estudar, de prepara-se para os testes, e de como 

preparar o seu estudo. 

Contudo, em abordagens pedagógicas futuras, há aspetos que necessitam de ser 

explorados, nomeadamente: a fomentação de técnicas de aprendizagem que ajudem os alunos a 

saber como e o porque de se prepararem melhor para as provas/exames escritos. Recomenda-se a 

adequação de estratégias de ensino que facultem essa preparação, e que melhorem as estratégias 

de autorregulação nos alunos.  

 Na abordagem SimProgramming, há indícios de que esta ajudou os alunos a melhorarem 

as suas competências na preparação para os testes, através dos fundamentos conceptuais e da 

própria experiência de aprendizagem que os alunos obtiveram com a realização da atividade. 

Porém, é essencial explorar e implementar a abordagem SimProgramming, no contexto específico 

de preparação para as provas escritas, a fim de comprovar estes indícios.  
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A aprendizagem é um processo complexo que está presente ao longo das várias fases da 

nossa vida e que define quem nós somos ao nível pessoal, social, profissional. É a essência daquilo 

que nós somos, e é o nosso constructo de saberes. Sendo a aprendizagem essencial na nossa vida, 

e sendo a ponte para o mundo profissional, há a necessidade de enquanto educadores e 

investigadores de educação, estarmos atentos às forças e sinergias das várias dimensões que 

compõe o processo de aprendizagem, principalmente no Ensino Superior, e em cursos 

considerados relevantes para a sociedade e a ajudar na complexidade de dificuldade que os alunos 

enfrentam. 

Com esta investigação pode-se verificar que a implementação e a aplicação da abordagem 

SimProgramming apresenta resultados promissores, tanto na perspetiva dos alunos, como pelos 

resultados positivos que foram obtidos nas classificações dos alunos na atividade, algo que não 

se verificava em experiências anteriores à abordagem SimProgramming. 

Ao longo das iterações implementadas, a abordagem SimProgramming sofreu alguns 

ajustes e melhorias em algumas tarefas específicas da atividade, as quais se revelaram 

apropriadas, segundo as perceções dos alunos e pelos resultados de aprendizagem que 

confirmaram esse facto.  

Também se pode verificar que nos três casos analisados, há vários aspetos que suportam 

e fundamentam a exequibilidade e a adequabilidade da abordagem SimProgramming, os seus 

contributos no desenvolvimento e apoio na aprendizagem e de competências de programação, 

competências interpessoais, estratégias de autorregulação e de corregulação da aprendizagem, 

bem como no desenvolvimento de outras dimensões essenciais, tais como a avaliação formativa 

e a motivação na aprendizagem. Apesar de se conseguir fazer uma generalização de estratégias 

de aprendizagem que foram adotadas, também é de referir que houve muitas estratégias diferentes 

aplicadas, o que resulta dos diferentes tipos de alunos. 

Os resultados suportam que a abordagem SimProgramming ajuda a desenvolver e a 

melhorar as estratégias de autorregulação da aprendizagem dos alunos, tanto para a realização da 

atividade como para a preparação para as provas escritas (testes), nomeadamente: pesquisa de 

informação; revisão de trabalho; gestão do tempo; procura de ajuda social; resolução de 

dificuldades; e da estruturação do ambiente.  

Também se encontraram evidências de suporte ao nível de competências de corregulação 

das aprendizagens e de dinâmica grupal, nomeadamente: estratégias de organização, 

planeamento, identificação e resolução de dificuldades, estruturação do ambiente físico de 

trabalho, e dificuldades e perceções sobre o papel do aluno-líder na equipa, melhoraram-se as 
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relações de aprendizagem colaborativa em equipa; que por sua vez, estão relacionadas com as 

estratégias que o próprio aluno adota (autorregulação das aprendizagens). 

Igualmente, verificou-se que os alunos ao terem participado na abordagem 

SimProgramming, numa primeira experiência, obtiveram resultados positivos: ajudou-os a 

desenvolver e a melhorar estratégias de autorregulação e de corregulação das aprendizagens, o 

que facilitou o processo de aprendizagem na segunda experiência com a abordagem 

SimProgramming. 

Outra dimensão que se destaca no processo de aprendizagem, e que se pode confirmar 

nos três casos analisados, é a motivação e forma como ela influencia a aprendizagem. Neste caso, 

de acordo com os alunos, foram vários os fatores que influenciaram a autorregulação da 

aprendizagem e o progresso na atividade. Sendo eles de natureza diferente para cada um dos 

alunos. Nos Caso 2 e Caso 3, os alunos sentiram que a atividade os ajudou a desenvolver 

competências em programação e de relacionamento interpessoal, e que contribuiu para uma 

melhor compreensão dos conteúdos da UC. 

Igualmente, os alunos mencionaram fatores que tiveram influência na motivação, 

relacionados com a avaliação formativa, concretamente: o acompanhamento tutorial pelos 

investigadores, o feedback e o peso da avaliação. Destaca-se a adequabilidade do peso da 

avaliação, em que segundo os alunos pode ajudar na componente teórica, a obter uma melhor 

classificação na nota final, e na conclusão da UC, e na definição de objetivos. De facto, as 

perceções dos alunos em relação à avaliação, tem influência nas estratégias que adotam na 

realização das tarefas. 

As perceções dos alunos relativamente ao acompanhamento dos investigadores são 

positivas, e veem o investigador como importante no esclarecimento de dúvidas, no incentivo 

para continuarem a realizar as tarefas, na definição/alteração das estratégias de aprendizagens, e 

no incentivo da motivação. Em relação ao feedback, consideram que é importante para 

melhorarem as suas estratégias de aprendizagem adotadas na atividade, nomeadamente na 

organização/orientação das tarefas, no planeamento das tarefas, na redefinição das estratégias e 

na motivação para delinear novos objetivos.  

Quanto à autoavaliação e heteroavaliação, verificaram-se várias curiosidades na forma 

como os alunos se avaliam e avaliam os seus colegas. Quando os alunos avaliam os seus colegas 

têm a capacidade de atribuírem mais ou menos valores do que quando um aluno atribui valores a 

si próprio, ou seja, quando há uma heteroavaliação o intervalo de valores tende a ser maior e mais 

variado. Verificou-se que no Caso 2, onde os alunos tiveram o feedback (em termos quantitativos 
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da classificação) imediato, os valores da autoavaliação e da heteroavaliação, dos três casos, foram 

o que mais se aproximaram dos valores obtidos na classificação final. 

Já a capacidade de reflexão dos alunos sobre a sua aprendizagem confirma ser um 

instrumento essencial para desenvolver esta competência nos alunos, já que contribui na melhoria 

das estratégias de autorregulação da aprendizagem e de que os alunos ficam conscientes e refletem 

sobre competências essenciais para atingir os objetivos da aprendizagem, importantes para 

aplicarem no mundo laboral. Assim como para que estejam consciencializados sobre as 

dificuldades e quais as estratégias que podem adotar para a resolução das mesmas. Curiosamente, 

verifica-se que os alunos quando estão em equipa, conseguem fazer uma melhor reflexão da sua 

performance, do que de forma individual.   

Esta investigação apresentou algumas limitações, pois foi desenvolvida num contexto 

específico e com tamanhos de amostra curtos (principalmente no Caso 3). Para permitir uma 

maior generalização, é necessário desenvolver estudos de acompanhamento sobre a aplicação da 

abordagem SimProgramming em outros contextos pedagógicos, com a adequada adaptação das 

tarefas, bem como a adoção de atividades que ajudem os alunos a desenvolver as estratégias que 

foram poucos mencionados. Além disso, a recolha de dados específicos e respetivo controlo 

devem de ser planeados de forma a fornecer mais reflexões sobre a relação entre os resultados e 

as características específicas da abordagem SimProgramming e a sua implantação.  

Em futuros trabalhos, recomenda-se a aplicação da abordagem SimProgramming, com a 

adequação das tarefas específicas, e de acordo com o contexto a ser aplicado. A adequabilidade 

dos fundamentos conceptuais da abordagem SimProgramming revelou-se eficaz, neste tipo de 

unidades curriculares que visam a transição de competências base para competências avançadas. 

Porém, recomenda-se a adoção de técnicas de ensino que estimulem as estratégias de 

aprendizagem que foram pouco mencionadas pelos alunos, nomeadamente: estratégias de 

transformação, organização, ou aplicação da informação; estratégias de autorreflexão e 

autoavaliação; estratégias psicológicas para melhorar a atenção e concentração; estratégias para 

fomentar a consciência sobre as dificuldades específicas.  

E no caso da corregulação, recomenda-se que sejam desenhadas atividades que ajudem a 

desenvolver estas competências de dinâmica grupal (estruturação do ambiente psicológico) bem 

como estratégias de gestão do tempo, de resolução de conflitos, de estruturação do ambiente 

psicológico, atividades que incutem as competências de liderança; de coordenação de equipa, de 

autogestão motivacional e de cogestão motivacional. 

Por fim, recomenda-se que se tenha em consideração que cada aluno tem a sua forma 

particular de aprender, de sentir, de enfrentar dificuldade, de se gerir, de se motivar, de se 
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relacionar com os outros e com o meio envolvente. Neste sentido, há a necessidade de quando se 

desenha uma atividade de aprendizagem se tenha em atenção “todos os ingredientes do bolo” e a 

forma como se estabelecem as relações. É importante estar consciencializado para desenhar vários 

caminhos e opções de avaliação que os alunos podem adotar para prosseguirem com sucesso a 

sua aprendizagem. 
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Devido ao volume de conteúdos, na versão 

impressa os anexos constam de um CD 

aposto à capa desta Tese. 
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