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Resumo 

 

O presente trabalho divide-se em duas partes, a primeira parte de investigação sobre a 

disciplina TIC, a evolução desta em Portugal, a utilização das tecnologias na educação e sobre 

os efeitos da multimédia e vídeo nos alunos, assim como a utilização das novas plataformas 

por parte destes, como a plataforma Youtube. A segunda parte que representa o relato da 

minha prática supervisionada durante o estagio curricular.  

A evolução da disciplina TIC em Portugal sofre várias alterações e reformas durante a 

sua implementação e desenvolvimento, assim como o processo de ensino e aprendizagem que 

com a evolução da Sociedade da Informação e o aparecimento de novas tendências a uma 

grande velocidade, obriga a transformações no ensino e na forma como o professor aborda a 

sala de aula. Os recursos sempre foram um aliado do professor, desde o quadro de lousã até 

aos computadores e videoprojectores, estão sempre presentes na sala de aula e cada vez mais 

ganham destaque, estes acompanham a evolução da sociedade da informação e 

transformaram-se em plataformas colaborativas de aprendizagem, trabalho em rede e 

plataformas centradas na internet ou na partilha de informação. Plataformas como o Youtube 

que centraliza um vasto conteúdo audiovisual, que podem melhorar a aprendizagem do aluno 

e motiva-los na sala de aula. Estas plataformas necessitam de adequação, mas podem 

promover melhorias significativas no processo de aprendizagem do aluno. 

A segunda parte deste trabalho relata o meu estágio curricular na escola Dr.º António 

de Araújo Correia no âmbito do mestrado em ensino de informática, na qual caracterizo no 

capitulo da pratica supervisionada, as especificidades do percurso secundário alternativo, 

nomeadamente os cursos profissionais e as vertentes do curso e da disciplina. Ainda durante o 

este relato descrevo inúmeras situações relativas á minha pratica supervisionada, a forma 

como planeei e lecionei as minhas aulas, a turma que me foi atribuída, o espaço físico, o 

relato das atividades durante as minhas aulas, por fim as reflexões sobre o meu período de 

prática supervisionada. 
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Abstract 

 

This report is divided into two core parts, the first part of research on ICT discipline, 

its development in Portugal, the use of multimedia in education and the effects of technology 

and video in students, as well the use of new platforms such as Youtube platform. The second 

part is the report of my supervised practice during the course stage. 

The evolution of the discipline ICT in Portugal undergoes several changes and reforms 

during the stage of implementation and development, the process of teaching and learning 

with the development of the Information Society and the emergence of new technological 

trends at a great rate, requires changes in education and how the teacher addresses the class. 

The resources have always been a teacher's ally from the blackboard frame to the computer 

and projector, resources are always present in the classroom and increasingly gain 

importance, they follow the evolution of the information Society at the same speed and have 

become now collaborative and learning platforms, networks and lot of platforms focused on 

the internet and information sharing. Platforms like YouTube that centralizes a audiovisual 

content that can improve and motivate students in the classroom. These platforms need 

adjustment to the class, but can lead to significant improvements in the student learning 

process. 

The second part of this study reflects my traineeship in Dr.ºAraújo António Correia 

school in the master's degree in computer education, which characterize the intervention area, 

the specifics of alternative secondary route, including professional courses and course 

sections and discipline. Also during this report I describe many situations about my 

supervised practice, how I planned and lead my classes, the group that was assigned to me, 

the physical space, the report of activities during my classes and finally the reflections on the 

my period of supervised practice. 
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1.Introdução 

 

A escola encontra-se em constante mudança e atualmente é inundada por tecnologias e 

uma imensidão de possibilidades derivadas desta, a própria evolução das funções que o 

telemóvel pode realizar, levam-nos para um futuro incerto na sala de aula, algo que já 

acontece na nossa sociedade, a denominada sociedade da informação e do conhecimento está 

a gerar algumas incertezas, a característica mais marcante do nosso cenário social atual é a 

incerteza, na economia, na politica, na cultura e nos rumos que a educação irá tomar de forma 

a atender as necessidades das pessoas que vivem em constante mudança, onde a informação e 

a forma como acedemos e usufruímos desta, tornou-se o bem supremo, Carneiro (2001).  

Com esta alteração na forma como nos relacionamos, seja no trabalho, na escola ou 

num ambiente mais pessoal, através das novas tecnologias, estas originaram com que a 

informação surgisse de forma mais rápida e precisa. Desta forma o acesso a informação e as 

tecnologias tornam-se um direito do aluno, e assim surgem novas variáveis como a 

importância de o professor ter de se atualizar e ter noção das novas possibilidades de ensino 

com recurso das tecnologias emergentes. A solução passa pelo uso das tecnologias 

informação e comunicação como parceiras da construção do saber, mas também pela 

formação dos professores Veen & Vrakking (2009). Ao professor não bastará ter 

competências tecnológicas ou saber usar algum software específico, mas sim possuir 

competência pedagógica para que possa fazer uma leitura crítica das informações, que se 

apresentam desorganizadas e difundas pela rede (Jonassen, 2007). O próprio exercício da 

docência exige que os professores se atualizem constantemente, um processo de formação 

contínua que cada vez mais irá ser notada e com certeza fazer a diferença na nova geração de 

professores e alunos. Esta evolução da nossa sociedade, implica uma evolução estratégias 

escolares e no próprio sistema de ensino de forma a acompanhar as tendências atuais da 

sociedade, um reajustar aplicado as novas tecnologias de informação e as plataformas 

educativas e sociais atuais.  

Ao mencionarmos as tecnologias de informação e comunicação, não podemos ficar 

indiferentes as possibilidades da multimédia e da utilização de vídeos no ensino, esta 

utilização remonta aos tempos dos retroprojetores e da telescola, que foram utilizados durante 

décadas no ensino, mais tarde substituídos pelo leitor de DVD, atualmente dispomos do vídeo 

projetor, o vídeo foi sempre um recurso presente no ensino. Na conjuntura atual com a 
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disponibilidade de acesso a internet, a facilidade de acesso a plataformas colaborativas de 

aprendizagem, tecnologias cloud e plataformas como o youtube, a utilização destas na sala de 

aula ganha maior importância, principalmente com esta geração de alunos que consome 

informação e tecnologia a qualquer momento e que necessitam de novos ambientes de 

aprendizagem mais identificados com a sua realidade, algo que levei em conta durante o 

estágio curricular, descrito na segunda parte deste relatório, com a aplicação de diversas 

ferramentas e plataformas emergentes, com o objetivo de motivar os alunos e beneficiar a sua 

aprendizagem além  de observar a forma como os alunos reagiam.   
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2. Evolução da disciplina TIC 

  

2.1 TIC em Portugal 

 

O primeiro passo para a introdução das TIC no ensino remete-nos para a Proposta 

global de reforma (CRSE, 1988), que após estudos preparatórios insere três programas no 

plano de reorganização curricular e pedagógica. Estas medidas incidem sobre a formação das 

novas gerações para o mundo da comunicação, sobre a introdução das novas tecnologias de 

informação no sistema educativo e sobre a criação de uma dinâmica pedagógica nas escolas 

orientada para a inovação e para a criatividade. Estas medidas eram denominadas de 

Programa A5 - Educação e Comunicação, programa A6 – Novas tecnologias da informação e 

o programa A7 – dinâmica pedagógica das escolas. Com esta reformulação dos planos 

curriculares foi adicionado o decreto de Lei nº 286/89 de (29/8) mais concretamente no artigo 

nº12 que “para a realização da reforma curricular, as escolas devem dispor de recursos 

educativos necessários, nomeadamente materiais de apoio escrito e audiovisual, bibliotecas, 

laboratórios, oficinas e meios informáticos” e que “os recursos educativos se concentrem em 

centros de recursos de forma a racionalizar a sua utilização pelas escolas. Surge assim o 

projeto Minerva que foi considerado pelos avaliadores como o primeiro e mais relevante 

programa de âmbito nacional para a introdução das TIC no ensino básico e secundário. Este 

projeto iniciou em 1985 a “fase-piloto” com o objetivo de conduzir à introdução, de forma 

racionalizada de meios informáticos no ensino não superior, permitindo assim valorizar 

ativamente o sistema educativo e suporte uma dinâmica permanente de avaliação e 

atualização de soluções (despacho nº206/ME/85 de 15/11). Nesta fase pretendia-se formar 

equipas dinamizadoras, lançar as necessárias infraestruturas, identificar os pontos estratégicos 

e operacionais do sistema de ensino. Esta fase estende-se até 1988, altura em que surge a 

Proposta global de reforma (CRSE, 1988), iniciando a segunda fase, a fase operacional do 

projeto que corresponde a um crescimento do número de escolas envolvidas, e prevalece até 

1992, altura em que surge a terceira fase que marca o encerramento do projeto em 1994, 

(Ponte, 1994). 

A reforma beneficiou as escolas com a aquisição de recursos tecnológicos com o apoio 

do programa PRODEP (Programa de desenvolvimento educativo), mas os resultados ficaram 

longe dos objetivos pretendidos. Existiu uma evolução quantitativa, mas no geral os recursos 
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tecnológicos continuavam a ser insuficientes. E esta falta de recursos, associada a ausência de 

políticas de formação de professores para as novas exigências de inovação curricular, 

proporcionou a inexistência de alterações na pratíca e no discurso pedagógico na sala de aula.   

Embora os resultados não tenham sido satisfatórios, a reforma educativa e o projeto 

MINERVA, mas lançaram a introdução das TIC na educação além do reforço recursos 

tecnológicos na área do vídeo e da informática, foram lançados os cursos tecnológicos de 

informática e de serviços comerciais e iniciou-se a oferta nos cursos gerais da disciplina de 

ITI, que poderia ser escolhida no 10ºano, 11ºano e no 12ºano. Carga horaria divida-se por 3 

horas semanais nos dois primeiros anos e 6 horas semanais no 12ºano (Despacho no 

134/ME/92 de 1 de setembro de 1992). No essencial a disciplina consistia na transmissão de 

conceitos e conhecimentos na ótica de utilizador e na utilização de ferramentas das 

tecnologias de informação, com objetivo de familiarizar os alunos com as aplicações 

informáticas. 

A adesão de Portugal a Comunidade Económica Europeia em 1989, obriga a 

reformular a Lei de Bases do Sistema Educativo, reorganizando-a em pré-escolar, escolar e 

extraescolar.  Incentivou ainda através de orientações da EU e da OCDE a desenvolverem-se 

programas de introdução das TIC na educação (Brito, 2010).    

Desde os finais da década de 80 que se anunciavam profundas mudanças nas 

tecnologias de comunicação, a revolução da sociedade da informação tinha o seu início, e 

diversos organismos internacionais, com destaque para a Comissão Europeia e a UNESCO, 

reconheceram a importância da sociedade da informação e recomendaram “ que os sistemas 

educativos devem dar resposta aos múltiplos desafios das sociedades da informação, na 

perspetiva de um enriquecimento continuo dos saberes e do exercício de uma cidadania 

adaptada ás exigências do nosso tempo”(UNESCO, 1996). Estas recomendações conduzem a 

criação do grupo de docência de informática, com o código 408, que entrou em 

funcionamento no ano letivo de 1995/1996 (portaria nº1141-C/95 de 15 de setembro de 

1995).   

Em Portugal nos finais de 1996 e início de 1997 foram lançados dois programas que 

visam as tecnologias multimédia e as redes de comunicação, o “programa Nónio – século 

XXI” e o “Programa Internet na escola”. O Programa Nónio consistia em adaptar as escolas 

as novas exigências da sociedade da informação, com a aquisição de novas infra-estruras, 

novas práticas e novos conhecimentos. Este programa definia-se em quatro pontos, aplicação 

e desenvolvimento das TIC, Formação de professores em Tecnologias de informação e 
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Comunicação, criação e desenvolvimento de software educativo e difusão da informação e 

cooperação internacional. A realização deste projeto dependia da interação entre três 

entidades distintas o ministério da educação, da escola Nómio e do centro de competência. A 

escola apresentava candidatura ao projeto e tratava do seu desenvolvimento e implementação, 

o centro de competência tratava da interação entre a escola e o ministério da educação que 

aprovava e financiava o projeto. 

O programa Internet na Escola era gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 

beneficiou da aquisição de recursos por parte da escola, nomeadamente um computador 

multimédia na biblioteca, com ligação e internet e indicações para a construção da página da 

escola. Este programa tinha como principal vantagem a implementação de internet no 

computador da biblioteca ligado em rede a Rede de Ciência, tecnologia e Sociedade (RCTS), 

e a outros postos conectados, com os custos a serem financiados pelo programa. Este 

programa beneficiou no essencial o apetrechamento das escolas de meios informáticos.  

De forma a ajudar a implantação da utilização das Tecnologias na escola, foi criado 

um Grupo Coordenador de programas de introdução, difusão e formação em TIC, responsável 

por divulgar a utilização de equipamentos e software na educação, assim como pela definição 

de critérios e conteúdos para a formação inicial e contínua de professores e educadores 

(Despacho no 16126/2000 de 8 de agosto de 2000).  Surge uma nova reorganização curricular 

do ensino básico e secundário que implementa a disciplina TIC como formação 

transdisciplinar, o objetivo era melhorar a autonomia da sua utilização, através da utilização 

das tecnologias em articulação com todas as disciplinas (Decreto-Lei no 7/2001 de 18 de 

janeiro de 2001).  

 Em 2003, uma vez que a grande maioria da população mundial não tinha acesso, nem 

conhecimento sobre as tecnologias de informação, a Cimeira Mundial para a Sociedade da 

Informação definiu como objetivo a generalização do uso das TIC, realçando o papel dos 

Governos na promoção destas como motor de desenvolvimento (Anacom 2003). Como 

resposta aos desafios da sociedade da informação, o Governo aposta nas áreas da inovação, da 

sociedade e da informação, através do Grande Plano para 2005 (Lei no 55-A/2004 de 30 de 

dezembro de 2004). Este Plano definiu a disciplina de TIC como obrigatória no 9º ano e 10º 

ano de escolaridade e a continuidade desta como formação transdisciplinar. Surge assim a 

alteração dos grupos de docência no ensino básico e secundário, o grupo de informática passa 

a ser o grupo 550, como é identificado nos dias de hoje (Portaria 1141-C/95 de 15 de 

Setembro de 1995). Após estas alterações no sistema educativo com implicação na disciplina 
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e no grupo de docência, conselho de ministros decreta o fim da disciplina de TIC no 10ªano e 

consecutivamente do ensino secundário, apostando apenas na aplicação da disciplina de forma 

transversal no ensino secundário. A aplicação desta transversalidade não foi desenvolvida 

como se pretendia no essencial devido a falta de competências dos professores, ausência de 

propostas concretas para utilização das TIC e praticas de articulação entre disciplinas serem 

pouco frequentes e pouco consolidadas (Costa, 2009).  

Em 2007 o Ministério da Educação apresenta o Plano Tecnológico da Educação com a 

ambição de colocar Portugal entre os cinco países Europeus mais avançados a nível de 

modernização tecnológica do ensino. Este plano assentava em três pontos nucleares, 

Tecnologia, Conteúdos e Formação, a sua medida mais marcante foi o Programa “e-escolas” e 

a iniciativa Novas oportunidades. O programa “e-escolas” pretendia distribuir sem custos ou a 

custos reduzidos computadores portáteis e acesso a internet, este equipamento destinava-se a 

todos os alunos inscritos no ensino desde o pré-escolar até aos adultos dos centros Novas 

Oportunidades. 

Surge assim a equipa de Recursos e Tecnologias Educativas e o plano Tecnológico da 

Educação (ERTE/PTE), em 2008, que tem como objeito conceber, produzir e disponibilizar 

recursos educativos digitais para o ensino, além de suporte aos equipamentos tecnológicos do 

parque escolar (Despacho no 18871/2008 de 15 de julho de 2008). Novas reformas estruturais 

surgem com o projeto “Metas de Aprendizagem” a ser lançado em 2009 pelo Programa do 

XVIII Governo constitucional na área da Educação, este veio reformular as orientações 

curriculares e a apresentar metas na disciplina TIC pela primeira vez, este projeto incentivava 

a utilização de recursos digitais, o acesso global á informação e as ferramentas a utilizar pelos 

alunos na aquisição de competências (MEC & DGE, 2011). O XIX Governo constitucional 

procedeu a nova revisão do curricular, deixando a disciplina de TIC fora do 9ºano de 

escolaridade, passando a ser disciplina obrigatória no 7º e 8º ano com a carga horária a ser de 

45 minutos anuais ou de 90 minutos semestrais (Decreto-Lei no 139/2012 de 5 de julho). As 

alterações não definiam um programa a ser seguido para a disciplina, mas metas curriculares 

para a nova disciplina TIC. Nos restantes anos letivos a disciplina continuava a ser utilizada 

de forma transversal.   

Atualmente a disciplina de TIC continua a ser lecionada de forma obrigatória no 7º e 

8º ano de escolaridade, essencialmente prática e focada na utilização de computadores, redes e 

internet. A sua aplicação nos restantes anos escolares é de forma transversal. O ensino desta 

disciplina no ensino secundário poderá deixar os alunos com pouco conhecimento na área, 



 
 

7 
 

com exceção dos alunos dos cursos profissionais continuam a ter a disciplina de TIC (ANPRI, 

2011).   

Para o ano letivo de 2015/2016 a Direção Geral de Educação iniciou um projeto-piloto 

“Iniciação a programação no 1º ciclo do ensino básico”, esta iniciativa visa os alunos do 3º e 

4º ano e baseia-se nas aplicações Kodu e scratch, e poderá ser inserida no currículo como 

atividade de enriquecimento curricular ou oferta complementar, sendo a opção feita pela 

escola. Os professores necessitaram de formação nas aplicações referidas e decidem qual a 

melhor aplicação a adotar, conforme a adequação ao projeto a desenvolver (MEC, 2015).    

   

2.2 Transversalidade da disciplina TIC 

 

A disciplina de TIC e a sua aplicação transversal ao longo do seu percurso e evolução, 

obriga ao professor a criar estratégias para desenvolver os seus conteúdos e articular com os 

outros professores da turma, terá de se apoiar fortemente nas tecnologias educativas. As 

críticas apresentadas por Costa (2009), sobre as fragilidades á aplicação da transversalidade 

das TIC no secundário, apontando como razões a incompetência dos professores, a ausência 

de especificação dos programas e a práticas interdisciplinares pouco frequentes, em conjunto 

com  as criticas da ANPRI (2012), a falta de conhecimentos essenciais no ensino secundário 

na área das TIC, faz com que o professor como agente de mudança tenha de agir de forma a 

acompanhar a evolução das tecnologias de informação, da internet e dos conceitos associados, 

como a facilidade de acesso a rede e a mobilidade desta, o professor e a escola terão 

forçosamente de se adaptar e acompanhar esta evolução, tirando partido das vantagens que as 

novas tecnologias podem oferecer ao ensino. Estas mudanças no processo de ensino e 

aprendizagem irão trazer vantagens para os professores e alunos, pois a variedade de 

plataformas colaborativas direcionadas para a educação é imensa, a sua grande maioria está 

sempre online e sem custos, permitindo enorme facilidade de acesso e utilização. Ao 

mencionarmos estas plataformas normalmente denominadas de LMS “learning management 

System” que permitem organizar todo o processo das disciplinas e aulas, como a organização 

dos materiais e atividades, mas também acompanhar o processo do aluno, avaliar as suas 

atividades, desenvolvimento e comunicar com os alunos através de diferentes formas como 

fóruns de discussão, chat, correio eletrónico ou salas 3D. Estas plataformas como Com8s, 

Edmodo, Kahoot, Moodle, Udemy, Schoology, entre outras, fazem parte das nas plataformas 

educativas que permitem extrair benefícios na sala de aula, visam facilitar a troca de 
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informação e interação entre os alunos e professores. Estas plataformas potenciam uma 

aplicação uma aplicação transversal a todas as disciplinas e conteúdos, podendo ainda ser 

articuladas com outras disciplinas e a sua facilidade de utilização torna a acessibilidade destas 

a qualquer professor. 

 

2.3 Necessidade de os professores se actualizarem 

 

As tecnologias de informação e comunicação são o principal meio de aprendizagem ao 

longo da vida, será necessária uma utilização crítica da tecnologia disponível, os próprios 

organismos de estado fomentam planos de evolução tecnológico com o objetivo de promover 

a utilização das tecnologias, mas Portugal continua abaixo da média europeia na aplicação de 

tecnologias na escola. Com esta propagação de tecnologia nas gerações mais novas acaba por 

não ser reconhecido pela escola e mesmo pelos pais estas novas capacidades dos alunos.  

Na sociedade da informação onde as fontes de informação se multiplicam, expandem e 

difundem (Tornero, 2007), o professor terá de repensar a sua função principalmente devido a 

forma de transmissão de conhecimento, deixar de ser unilateral e ser adquirido em qualquer 

altura através de outras fontes como a internet e as novas tecnologias. O desafio do professor 

é de implementar as novas tecnologias diariamente e não restringir o uso destas (Costa et al., 

2007), de forma a conseguir uma melhor interação com esta geração de alunos os professores 

terão de aderir as novas tendências e tornarem-se mais completos. Esta geração de alunos 

exige novos ambientes de aprendizagem que respondam as suas necessidades, tendo isto em 

atenção os professores necessitam de implementar ferramentas de aprendizagem que 

beneficiem a construção do conhecimento e possibilite a partilha de conhecimento (Dias et al., 

2011).  Este processo poderá ser longo principalmente no nosso país, os professores e a escola 

não estão preparados para as novas tecnologias e as mudanças que esta exige. Os professores 

em geral adotam o ensino tradicional e o conhecimento destes em tecnologias é em geral mais 

baixo que o conhecimento dos seus alunos.  Os professores necessitam de realizar mudanças 

na forma de ensinar, devendo obter conhecimentos nas novas tecnologias e entender como as 

integrar na sua pratica pedagógica, com o objetivo de criar ambientes de aprendizagem mais 

estimulantes de acordo com a realidade dos alunos. Estas mudanças originam um paradigma 

que exige a utilização de ambientes apropriados para a aprendizagem, ricos em recursos e 

experiências, com a utilização das tecnologias de informação e comunicação valorizando a 

capacidade de pensar, de se exprimir com clareza, de solucionar problemas e de tomada de 
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decisões adequadas, seguindo o seu estilo de individual de aprendizagem, a aprendizagem 

passa a surgir pela descoberta com professor a ser o guia do aluno (Gardner, 1993). O 

processo de ensino e aprendizagem adota assim uma visão construtivista, pois o essencial é a 

interação entre os agentes e não o sujeito, nem o objeto de conhecimento. A aprendizagem 

ganha um novo significado, deixa de ser a simples aquisição e acumulação de conhecimentos, 

o aluno passa a estar mais preocupado com o processo do que com o produto, preparado para 

tomar decisões e escolher o seu caminho de aprendizagem.    

Estes novos modos de ensinar e de aprender necessitam de atitude em conjunto por 

parte dos professores, alunos, mas também por parte da escola que normalmente é mais 

tradicional do que inovadora. Continuam a ser predominantes os modelos focados no 

professor, que necessitam de ser reformulados segundo Gibson et al (2007), os atuais modelos 

de ensino foram criados antes desta evolução tecnológica e que não devem ser atualizados 

como acontece atualmente, mas totalmente refeitos. A escola tem vindo a reforçar o seu 

portfolio tecnológico e as escolas estarem dotadas de computadores e internet é normal nos 

dias de hoje, os recursos tecnológicos podem ser considerados adequados, do meu ponto de 

vista os planos de formação do pessoal docente terão de ser reformulados e baseados em 

tecnologias educativas de forma a aproveitarmos o benefício destas e os recursos que temos a 

disposição. 

Neste século, a educação está cada vez mais vinculada á tecnologia mais tarde ou mais 

cedo vai modificar de forma substancial os processos educativos e comunicativos. O futuro 

não é pessimista antes pelo contrario, no papel de professores teremos de aceitar estas 

transformações e antecipa-las, muito provavelmente com recurso as novas tecnologias para a 

educação. 
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3. Recursos Tecnológicos na Educação  

 

3.1 Tecnologia na educação  

 

O uso de tecnologias disponíveis na escola deve ser bem claro para todos, tanto para 

professores como para alunos, com o objetivo de dotar os nossos alunos de um maior 

conhecimento, promovendo novos ambientes de aprendizagem, mudando a forma como os 

alunos se relacionam e interagem na sala de aula, a sua utilização promove ainda aulas mais 

atraentes, um ambiente mais desafiador e motivador, com a utilização de textos, imagens, 

sons e audiovisuais promovendo a inclusão digital. De um modo geral as novas tecnologias 

estão associadas a interatividade e a quebra do modelo comunicacional um-todos, em que a 

informação e transmitida de forma unidirecional, adotando o modelo todos-todos, em que 

aqueles que integram a rede participam no envio e receção da informação (Velloso, 2014).  

Um dos grandes benefícios da tecnologia na educação é a flexibilidade de tempo e de espaço, 

com a recurso da Internet torna-se possível o acesso a comunicação em qualquer lugar e em 

qualquer momento. É promovido um modo de aprendizagem colaborativo, onde os alunos 

colaboram com os professores e com os colegas desenvolvendo as atividades e 

responsabilizando-se pelo seu conhecimento.            

Com esta alteração da forma como nos relacionamos seja no trabalho, escola ou num 

ambiente pessoal através da tecnologia, originou um ambiente que favorece a interação e a 

troca de informações, permitindo que os alunos aprendam entre si e criem as suas próprias 

regras de aprendizagem individuais, em conjunto ou no grupo em que se encontra inserido. 

Durante a realização de estudos sobre a solidariedade, Piaget (1998) afirma que sem usufruir 

dos benefícios do convívio social, o aluno não consegue desvendar ou compreender a ciência, 

ficando restrito á acumulação de conhecimento que o individuo sozinho é capaz de reunir. 

Esta facilidade de comunicação e interação originou com que a informação surgisse de 

forma mais rápida e precisa. Desta forma o acesso a informática e as tecnologias torna-se um 

direito do aluno, e assim surgem novas variáveis para o professor e aluno, a importância do 

professor cresce pois terá de se atualizar e ter noção das novas possibilidades de ensino com 

recurso das tecnologias. Neste sentido é necessário que o professor se familiarize com a 

cultura digital para que através da sua experiência possa pensar em práticas pedagógicas que 

se enquadrem nesta mudança tecnológica em constante evolução.  
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A tecnologia pode ainda tornar-se facilitadora na sala de aula e não deve ser apenas 

utilizada de forma isolada, mas sim um componente do processo de aprendizagem, 

beneficiando ambas as partes e não apenas para facilitar a vida ao professor. Este processo 

deve envolver todos os agentes da escola como um todo professor, direção, coordenação e 

alunos envolvendo-os num projeto tecnológico, em que o professor consiga desenvolver 

capacidades no aluno que possam ser úteis para qualquer situaçao da vida (Nunes, 2007).   

A necessidade de desenvolver competências tecnológicas por parte da escola e do 

professor levanta inúmeras questões as quais exigem muita reflexão, a principal dúvida 

prende-se com a possibilidade de a escola atual conseguir desenvolver competências 

tecnológicas como exercícios virtuais, disciplinas online, ferramentas tecnológicas para os 

professores ou ambientes virtuais de aprendizagem para beneficio dos alunos. Certo é a 

necessidade de os professores se atualizarem e reformularem os seus planos de formação, 

direcionando para contextos do uso de tecnologias na educação.  

A utilização da tecnologia na educação ajuda ainda a combater a exclusão social, 

reduzindo as incapacidades das pessoas e assegurando a inclusão social, politica e económica, 

criando estruturas que permitem as minorias comunicar e integrar-se com a comunidade (Van 

Winden, 2001).  

 

3.2 Vídeos e Multimédia na Educação 

 

Nas ultimas décadas várias teorias surgiram sobre a comunicação verbal e não verbal, 

estas podem incluir formas, som, ações ou emoções. Estas características podem encontrar-se 

em recursos multimédia. A Multimédia no essencial refere-se à apresentação de conteúdo 

através da audição/verbal e visual/gráfica. De forma a comprovar os resultados da utilização 

de ferramentas multimédia no ensino, foram realizados diversos estudos sobre a temática, 

direcionados para diferentes conteúdos e com a utilização da ferramenta PowerPoint, de jogos 

e de recursos de aprendizagem assistidos por computador. Os estudos realizados com estas 

ferramentas foram realizados em diferentes disciplinas e eram sempre acompanhados do 

auditório e do vídeo projetor.  Segundo Mayer(2001), a teoria cognitiva da aprendizagem é 

ativada através de cinco passos, a seleção de palavras relevantes necessárias para 

processamento da memória verbal, a seleção relevante de imagens para processamento da 

memória visual, a organização das palavras selecionadas no mapa mental verbal, a 

organização das imagens selecionadas no mapa mental visual e por fim a integração de 
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representações verbais e visuais.  Os resultados de Mayer indicavam que a aplicação de 

recursos verbais e visuais como nos vídeos, e a sua integração com um diálogo ou com uma 

narração é a forma mais eficaz para novos alunos e alunos que predominantemente aprendem 

se for estimulada a visão. Isto indica que o uso do vídeo pode ser apropriado para cursos de 

introdução, para a introdução de novos temas complexos, para alunos com menor capacidade 

de aprendizagem ou para alunos com capacidades visuais e espaciais mais competentes. 

Esta investigação sobre a eficácia da aplicação de vídeo na sala de aula, tendo por base 

a comunicação verbal e não verbal, revela que para uma melhor aprendizagem devem ser 

utlizados recursos que tirem partido dos dois tipos de comunicação. A utilização de recursos 

multimédia e as suas características de audição/verbal e visual/gráfica estimulam e aumentam 

a memória, compreensão e a capacidade de aprendizagem do aluno. No geral aprender num 

sistema suportado por imagens tem mais sucesso do que um sistema apenas suportado por 

áudio, o que coincide com o efeito superior da imagem, um fenómeno conhecido em que as 

imagens são mais facilmente lembradas do que as palavras, devido ao ser humano ser sensível 

a símbolos ou imagens (Nelson, Reed, & Walling, 1976; Paivio, Rogers, & Smythe, 1968).   

O conceito de Jonassen (2007), refere que os vídeos representam ferramentas 

cognitivas que contribuem para a construção do conhecimento, pois o uso de imagens em 

movimento pode melhorar a retenção de conceitos, facilitar o pensamento e a resolução de 

problemas.  

Após verificação destes estudos e teorias é notório que os vídeos e a multimédia têm 

benefícios para a educação, a forma como interagem com o cérebro demonstra que podemos 

aproveitar variáveis que não são utilizadas, nem aproveitadas no ensino tradicional. 

 

3.2 Efeitos do Vídeo e Multimédia   

 

Quando visualizamos um filme ou um programa de televisão, vários sentimentos e 

emoções são reproduzidos durante o mesmo, estas emoções são realçadas pela musica de 

fundo, atores ou cenas visuais que permitem criar efeitos fortes nos sentidos e mentes de 

quem os visualiza, esta fusão de técnicas pode providenciar ao espetador um impacto 

cognitivo e sensorial muito forte. No ensino a utilização deste tipo de vídeos pode gerar 

diversas vantagens como obter atenção dos alunos, a sua concentração, interesse, aumento de 

criatividade, de memória e de participação entre outras, que dinamizam por completo a aula e 
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forma como podemos ensinar ou estimular o cérebro dos alunos para uma melhor 

aprendizagem.  

A forma como o cérbero reage aos vídeos é uma parte importante do impacto criado 

por estes, segundo vários estudos o cérebro divide-se em dois hemisférios, o hemisfério 

esquerdo verbal e o hemisfério direito não verbal. O hemisfério direito predominantemente 

processa tarefas lógicas, analíticas, sequências, é organizado, racional e objetivo, enquanto 

que o hemisfério direito é o lado criativo, espontâneo, emocional, experimental, 

desorganizado e intuitivo focando-se em arte, cor, imagens e música (Jourdain, 1997;).  

Um vídeo interage com os dois hemisférios, o lado esquerdo processa o diálogo, ritmo, 

letra enquanto que o lado direto processa as imagens, relações, efeitos visuais e sonoros ou 

melodias (Hébert & Peretz, 1997).     

Ainda segundo Gardner (2005), o cérebro divide-se em múltiplas inteligências, mas 

seis são nucleares para os estudantes no seu processo de aprendizagem: a inteligência 

verbal/linguística, Visual/espacial e Musical/rítmica. A inteligência Verbal/linguística é 

responsável pela aprendizagem através de leitura, escrita, fala, ouvir, debater e discutir 

enquanto que a Visual/espacial é responsável pela aprendizagem através da visão, 

imaginação, desenho, escultura, pintura, design e pela criação de imagens na memória, por 

fim a inteligência Musical/rítmica que permite aprender através da audição e de forma 

musical como ouvir e cantar musica, identificar ritmos e manter-se no ritmo. Estas três 

inteligências são parte do perfil único de cada estudante e onde residem as partes mais fortes e 

mais limitadas do cérebro de cada estudante, ou seja, o aluno pode ter um ambiente mais 

favorável para aprendizagem se utilizar a inteligência em que é mais forte. O neurocientista 

Zull (2002) afirma que através da sua pesquisa sobre as redes neurais, que estas apresentam 

diferenças físicas entre cada aluno e que o professor apenas poderá trabalhar com a que cada 

aluno traz para a sala de aula.  

Esta visão sobre o cérebro e a sua capacidade de aprendizagem permite pensar em 

diferentes estratégias que englobem o máximo possivel destas inteligências do aluno 

necessárias para a aprendizagem, permitindo assim virtualmente cada aluno poder recorrer a 

sua inteligência mais forte e não apenas á inteligência mais fraca, podendo até permitir 

melhorar a parte menos forte e assim obter uma melhor perspetiva de aprendizagem por parte 

do aluno. A utilização de vídeo é assim importante pois este recurso pode operar na 

inteligência Verbal/linguística, Visual/espacial e musical/rítmica permitindo uma abordagem 
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global das diferentes capacidades de cada aluno e retirando o máximo de cada um (Gardner, 

2000).  

O nosso cérebro é ainda divido em três camadas a mais pequena cerca de (5%) 

denominada de reptiliano, a camada límbica cerca de (10%) do tamanho do cérebro e o cortex 

que representa (85%) do cérebro estas camadas são responsáveis por diversas funções que 

operamos. A camada reptiliano é responsável pelas tarefas básicas como respirar, pulsação, 

determinar a natureza de um som, a sua direção, volume e a sua potencial ameaça, a camada 

límbica é o centro das emoções e reage aos vídeos com emoção apropriada, registando na 

memória a longo termo, por fim o cortex a camada que engloba todas as outras e controla a 

audição, visão, linguagem e tarefas mais difíceis. No essencial o córtex cerebral absorve o 

som da camada reptiliana e as emoções da camada límbica organizando-as numa produção de 

vídeo para nossa perceção. No essencial este conceito demonstra a facilidade de 

aprendizagem do nosso cérebro através vídeo porque o nosso cérebro cria “vídeos” 

regularmente no córtex cerebral. 

Outro aspeto importante do funcionamento do cérebro são as ondas cerebrais Delta, 

Theta, Alfa e Beta estas ondas ou frequências cerebrais referem-se aos diferentes estados de 

consciência, com as ondas Alfa e Beta possuírem implicações particulares com o vídeo 

enquanto que a delta encontra-se em pausa profunda como se estivesse adormecida, a onda 

theta encontra-se em pausa leve, esta onda pode-se revelar por exemplo em uma aula onde o 

professor esta apenas a ler. As ondas Alfa ocorrem quando o aluno está num estado relaxado 

mas atento e o hemisfério direito é accionado com tarefas de leitura, estudo ou reflexão o que 

proporciona a utilização de um vídeo lento, reflectivo, ideal para rever matéria, que irá relaxar 

o cérebro e guardar a informação na memória a longo prazo (Millbower, 2000).  

Por fim as Ondas Beta que representam um cérebro completamente acordado em 

modo multitarefa. Com o funcionamento a uma velocidade rápida e ideal para aprendizagem, 

estas ondas podem ser provocadas com a utilização de um vídeo mais forte emotivamente, 

pode captar atenção do aluno que se encontra no estado Alfa ou Tehta, colocando o cérebro 

do aluno num modo de alerta e preparado para as atividades que o professor tiver preparado.   

A reflexão desta pesquisa identifica o valor do vídeo com recurso e o seu potencial 

para poder utilizar as diferentes inteligências de cada aluno, o potencial de poder interagir 

com os dois hemisférios do cérebro, apelar as diferentes camadas do cérebro, para reagir e 

manipular as diferentes ondas cerebrais de forma a obter o melhor ambiente de aprendizagem 

possivel. Estes conhecimentos adquiridos sobre as reações do nosso cérebro surgem após a 
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formulação do conceito de professor e dos planos curriculares, o que alerta para a necessidade 

de mudança no ensino. 

 

3.4 Plataforma Youtube 

 

A plataforma youtube, foi lançada em 2005 permitindo aos utilizadores fazer upload 

de vídeos e disponibiliza-los online, após um grande sucesso inicial foi adquirida pela Google 

em 2006 e apresenta muitos recursos e funcionalidades que á primeira vista não se relacionam 

com o ensino ou a educação, existe ainda a plataforma youtube EDU que associa vídeos e 

canais de diferentes universidades com MIT, Berkeley; Yale, Princeton e Stanford, entre 

outras.  

As redes sociais como o facebook, twitter e o youtube mudaram a forma como as 

pessoas vivem e se relacionam, atualmente estamos muito dependentes deste tipo de 

plataformas no nosso dia a dia. A expansão da internet, da sua mobilidade e facilidade de 

acesso gerou uma enorme partilha e difusão de vídeos e de outro tipo de conteúdos. Com isto 

o Youtube obteve um crescimento enorme, contando com cerca de 50% do crescimento desde 

março de 2004 e na atualidade tem mais de mil milhões de utilizadores, o que equivale a um 

terço do total de utilizadores de internet, que diariamente veem centenas de milhões de horas 

de vídeo por dia. Este sucesso deve-se a associação de um conteúdo especifico como o vídeo, 

com uma rede social e um motor de pesquisa, e com esta evolução o Youtube pode criar uma 

estrela de um dia para o outro, seja qual for o conteúdo do vídeo ou canal se for um conteúdo 

bom ou com muita aderência irá ter sucesso e tornar-se mundialmente conhecido. Estas 

estrelas podem abordar qualquer tipo de conteúdo seja comédia, automóveis, roupa, 

maquilhagem, tecnologia, jogos, etc. Uma variedade de conteúdo que pode ser criado e 

visualizado. Com esta evolução da plataforma Youtube o ensino também aproveitou para se 

modernizar e os professores e universidade podem ter o seu espaço de sucesso na plataforma.  

Esta plataforma oferece diversos recursos como quick capture que permite envio de 

vídeo em tempo real, trocar as musicas de fundo, inserir anotações, criar listas de reprodução, 

legendas e existe ainda um editor de vídeo incorporado na plataforma. Sem descurar as 

funções de comunicação como comentários nos vídeos que permitem discussões, mensagens 

entre utilizadores, gostos e não gostos, subscrever e a possibilidade de enviarmos vídeos de 

forma privada. Acompanhado de ferramentas analíticas como o youtube analitycs que permite 

saber como o recurso esta a ser utilizado em tempo real.  A ferramenta mais recente da 
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plataforma é o youtube capture que consiste numa aplicação que permite gravar, editar e fazer 

upload dos filmes em plataformas móveis.  A plataforma permite ainda o envio de vídeos dos 

mais diversos tipos como mov, mpeg4, avi, wmv, mpegps, flv, 3gpp e webm e no caso do 

vídeo não ser suportado na página de suporte encontramos um conversor de vídeo.    

A plataforma youtube oferece ainda outra plataforma associada que é direcionada 

especificamente para a educação, denominada de youtubeEDU, esta tem sido ano após ano 

promovida pelos parceiros oficiais desde o seu lançamento, esta plataforma surgiu de um 

projeto de voluntariado com o objetivo de encontrar uma forma de organizar e realçar o 

conteúdo existente. Por altura do lançamento do YoutubeEDU já algumas universidades e 

escolas possuíam o seu canal na plataforma youtube, mas um canal de tipologia normal onde 

só podiam organizar listas de reprodução, deixando o canal algo confuso. Com a passagem 

para a plataforma EDU as universidades podiam organizar os cursos e disciplinas no mesmo 

canal com uma interface mais apropriada, com um menu que distingue os cursos das 

disciplinas podendo assim organizar todo o conteúdo da instituição no mesmo canal, um 

esquema idêntico ao moodle mas completamente integrado com o youtube.    

Esta plataforma tem vido a crescer com as escolas e universidades a aderir 

constantemente, encontra-se disponível para todas a entidades e a sua aplicação é feita online, 

só pode ser efetuado um pedido por instituição. 

Com a facilidade de acesso á plataforma rapidamente começam a surgir canais de 

diferentes entidades em diferentes áreas de algumas com vídeos formais ou culturais outros 

com mais entretenimento.   

 

3.5 Utilização do Youtube no ensino 

 

A plataforma youtube pode ser um recurso importante e valioso na edução, pois 

consegue reunir o potencial das ferramentas da web 2.0, estas ferramentas identificam-se com 

a corrente geração de alunos e a plataforma pode inspirar e interagir com os alunos de forma a 

favorecer o seu estilo de aprendizagem digital, esta nova geração de alunos é diferente dos 

alunos tradicionais e não será absurdo afirmar que os alunos tem mais conhecimento em 

tecnologia que a grande maioria dos professores, os alunos crescem com a tecnologia, 

enquanto que os adultos têm de se adaptar e apreender. Assim a plataforma youtube permite 

ao aluno aprender e experimentar novos ambientes de aprendizagem mais adequados a sua 

realidade. Torna-se assim fundamental a utilização por parte dos professores de recursos 
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como a plataforma youtube para os alunos beneficiarem de diversas formas de obter 

informação e de construção do conhecimento. 

É de conhecimento publico que o recurso a utilização das tecnologias educativas 

beneficia a prática pedagógica (Amante,2004). A plataforma Youtube é um espaço onde todos 

podem expressar a sua criatividade, interagirem e adquirirem conhecimento de diferentes 

formas, sendo considerado um espaço social ativo para a criatividade e crítica entre os 

utilizadores (Rasco, 2008).  

Existem diferentes conceitos e tipologias de como utilizar vídeos na sala de aula no 

geral apontam para a necessidade de escolher um vídeo particular com o conteúdo que 

pretendemos, e escolher a parte que irá ser difundida na aula. Nota ainda para o caso de aluno 

querer visualizar o vídeo todo, apenas poderá acontecer no fim da aula se o tempo permitir ou 

então em casa, devemos preparar um guião de esclarecimento para os alunos ou perguntas, 

algo que os direcione durante o vídeo e que torne claro o objetivo do vídeo. Na altura da 

utilização devemos realizar uma pequena introdução ao vídeo sobre o seu propósito, 

reproduzimos o vídeo parando-o quando necessário para referir ou dar enfâse a algo 

importante, repetindo-o se for necessário e deixando um pequeno tempo de reflexão entre 

cada cena importante. Por fim devemos preparar uma atividade relacionada com o conteúdo 

do vídeo e que permita esclarecerem o conhecimento adquirido durante o vídeo, após a 

atividade devemos realizar uma pequena discussão em grupo (grandes ou pequenos) que 

permita analisar os conhecimentos adquiridos e ao mesmo tempo esclarecer as duvidas 

restantes.  

Existem milhões de vídeos disponíveis, uma seleção crítica será fundamental para uma 

utilização apropriada da ferramenta, a própria plataforma convém ser utlizada como suporte á 

aula e não como constante transmissão de vídeos, de preferência integrada com outras 

plataformas como o moodle ou edmodo por exemplo, permitindo a uma maior integração das 

matérias e interação entre os alunos e professores. Existem diversas teorias sobre como 

utilizar vídeo na sala e aula, os passos que descrevi em cima são um apanhado geral dos 

elementos básicos e essenciais da grande parte das teorias, mas a utilização de vídeo na sala 

de aula pode ser moldada e cabe a cada professor encontrar a melhor forma de aplicar os seus 

conhecimentos tecnológicos e a sua experiência pedagógica de forma a criar um ambiente de 

aprendizagem em que o professor e o aluno se sintam confortáveis e possam construir 

conhecimento a partir desse ambiente.  
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3.5.1 Youtube no ensino de uma língua estrangeira  

 

A utilização de vídeo no ensino de uma língua estrangeira já é utilizada há décadas, 

com o recurso a leitor de dvd ou ate mesmo leitor de vídeo, mas com a implementação do 

youtube em sala de aula pretende-se promover a reflexão e o pensamento crítico por parte dos 

alunos ajudando a desenvolver critérios de seleção de informação e fontes fidedignas na 

internet. A escolha e seleção dos vídeos do youtube é assim passo fundamental para a 

aprendizagem.  

Um estudo realizado em Portugal no ensino secundário evolvendo alunos do 11º ano 

na disciplina de inglês com o tema “our world, Teen consumers, the world of work and the 

Multicultural world” serviu de análise ao potencial do youtube como recurso pedagógico. A 

realização deste estudo teve algumas condicionantes como a inexistência de vídeo projetores, 

computadores e internet na sala de aula, estes têm de ser requisitados com antecedência e nem 

sempre estavam disponíveis, além destas condicionantes mesmo quando os recursos estavam 

disponíveis, estes poderiam apresentar um funcionamento deficiente. Além desta dificuldade 

com os computadores e de os professores terem de transportar os computadores para a sala de 

aula, muitas vezes as atividades eram adiadas pela falta de condições da sala de aula, ou pelo 

excesso de luminosidade, ou ainda pela falta de cortinas na sala. posteriormente após a 

resolução destas lacunas os professores ainda se deparavam com o fraco conhecimento dos 

alunos que era abaixo do exigido para o 11º ano de escolaridade.   

Após estas condicionantes foi proposta aos alunos realizarem algumas atividades e 

foram utilizados alguns vídeos do youtube como “Grocery Store Wars” da uma empresa 

conhecida pela criação de vídeos com conteúdo didático a Free Range Studios e ainda o 

videoclip da  musica Earth song de Michael Jackson. As atividades eram realizadas antes, 

durante e depois do vídeo de forma a integrar o vídeo, atividades essas que consistiam em 

tirar notas, preencher espaços, verdadeiros e falsos e a correção de alguns conceitos. Após a 

visualização é promovido um debate entre os alunos com recurso a um guião fornecido pelo 

professor e com algum tempo para refletirem sobre as questões, algumas mais complexas com 

o objetivo de ouvir as opiniões e soluções proposta pelos alunos. Este debate usufrui de um 

ambiente de aprendizagem favorável como é mencionado no estudo, e geralmente no fim das 

atividades a turma encontra-se desperta, facilitando a transmissão da mensagem em inglês 

principalmente nos alunos com mais dificuldades em exprimir-se na língua estrangeira. Os 

autores do estudo mencionam ainda que além destas atividades, os alunos utilizavam a 
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plataforma moodle para partilhar ideias. Os professores envolvidos no estudo ficaram 

impressionados com os resultados obtidos, os alunos tornaram-se mais capazes, interagiam, 

participavam, assimilavam o vocabulário mais facilmente, discutiam os conceitos e davam 

diferentes pontos de vista. Em alguns casos os próprios alunos indicavam vídeos que 

poderiam ser utilizados na aula e estes revelavam conteúdo educacional de valor, 

demonstrando a capacidade de seleção dos alunos em questão.                

O potencial do youtube como recurso pedagógico efetivo não reside na ferramenta em 

si, mas a forma como é aplicado e o contexto em que se encontra inserido. E para atingirmos 

os objetivos pretendidos devemos primariamente definir o que deve ser aprendido, 

considerando as características do grupo de alunos e do contexto em que se encontram 

inseridos. Os professores têm de pensar antecipadamente o que pretendem que os alunos 

aprendam e produzam de forma a escolher o vídeo apropriado.  

 

3.5.2 Youtube na educação pré-escolar  

 

De forma a estudar o efeito de um ambiente de aprendizagem com recurso a 

plataforma youtube na educação pré-escolar, uma educadora de infância implementou um 

projeto com utilizava o Youtube com um grupo de crianças de 3 a 6 anos. Foram 

desenvolvidas diversas atividades, de acordo com o Plano Anual de Atividades e do Plano 

Curricular do Grupo. Este projeto foi divido em três fases, na primeira as crianças apenas 

observavam a educadora a usar as tecnologias e as crianças iam questionando as suas ações, 

na segunda fase as crianças experimentavam máquinas fotográficas, computador, aplicações 

online gratuitas e o youtube com o único objetivo de explorar as ferramentas, na terceira fase 

as crianças utilizavam as tecnologias como ferramentas cognitivas (Jonassen, 2007) e criaram 

o seu próprio conteúdo videográfico para colocarem online na plataforma youtube. A 

educadora desenvolveu diversas atividades e refere que no início o projeto suscitou algumas 

duvidas por parte dos educadores e dos assistentes operacionais, mas que rapidamente 

comprovou que as tecnologias digitais promovem o desenvolvimento de competências 

linguísticas, de expressão motora e as multitarefas digitais. As atividades consistiam em tirar 

fotografias no jardim da escola, utilizar o word para pequenos textos e a construção de vídeos. 

Esta investigação focou-se na plataforma youtube como ferramenta pedagógica, e a educadora 

conclui que as crianças beneficiaram da tecnologia como parceiro intelectual e alerta ainda 

para a necessidade de educação pré-escolar não ficar indiferente a plataforma youtube, pois 
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esta permite a utilização de ferramentas gratuitas e de fácil utilização, que contribuem para o 

desenvolvimento e preparação de cidadãos para a sociedade de informação e conhecimento. O 

ambiente de trabalho partilhado estimulava a expressão dos interesses, o espirito crítico, a 

interajuda, a colaboração, a autonomia e o sentido de responsabilidade (Dias, 2009). A 

aprendizagem decorreu através da realização de atividades, da manipulação de tecnologias e 

no desenvolvimento de múltiplas literacias digitais, que permitiram as crianças descobrir o 

mundo em segurança e com a finalidade de contribuir para a sua aprendizagem (Haughlan, 

2014). 

 

3.5.3 Conferência Ibero-americana de Lisboa 2009 

 

Em 2009 foi realizada em Lisboa uma conferência com a temática “A inovaçao e o 

conhecimento”, que reuniu os ministros da educação dos países ibero-americanos. Esta 

conferência refere que as tecnologias de informação e comunicação alteraram a abordagem da 

educação e forma como criamos e transmitimos conhecimento e que face a situação de crise 

como a que atualmente vivemos, a aposta na inovação e educação mediante a utilização 

generalizada das TIC constitui o caminho a percorrer, conscientes desta realidade foi proposta 

nesta cimeira o programa metas educativas 2021, que propõe medidas como a promoção de 

estratégias que visem a universalização do acesso as tecnologias de informação e 

comunicação, assim como o desenvolvimento de conteúdos digitais, promoção da inovaçao e 

do conhecimento como fatores estratégicos fundamentais nas políticas educativas, reforçar a 

formação do pessoal docente na área das TIC, entre outras. Com estas medidas os ministérios 

da educação pretendem ampliar a participação da sociedade na ação educativa, expandir a 

oferta de educação e do seu caracter educativo, universalizar o ensino melhorando a sua 

qualidade, aumentar a participação dos jovens no ensino, oferecer aprendizagens ao longo da 

vida, fortalecer a profissão docente e investir mais e melhor na educação. 

Esta conferência vem retratar algumas das necessidades do nosso sistema educativo 

que relato durante este trabalho, os ministérios reconhecem as lacunas o que é o inicio, resta a 

implementação das medidas referidas na escola e planos curriculares.  
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4. Reflexão  

 

Com estas mudanças a acontecer na nossa sociedade de forma tão rápida, o youtube 

demonstra ser um ótimo aliado do professor, com a plataforma repleta de conteúdo académico 

de valor, será necessário guiar o aluno e dota-lo de um pensamento crítico capaz, que lhe 

permita orientar-se pela diversa informação disponível, a transformação dos ambientes de 

aprendizagem onde o aluno preocupa-se com o processo e não com o resultado requer uma 

atitude tecnológica que promova a integração e a interação. É necessário universalizar a 

ferramenta youtube e aproveitar os efeitos da multimédia e do vídeo nos alunos, a forma 

como estes facilitam o processo de aprendizagem e ampliam os conhecimentos de forma mais 

rápida e ajustada ao aluno atual.  Hoje em dia a expressão autodidata esta em uso e é normal 

ouvirmos as pessoas afirmarem que são autodidatas e que aprendem sozinhos, de certa forma 

esta afirmação é acertada, mas um facto que não podemos descurar é que com as tecnologias 

atuais e a facilidade de acesso as mesmas, colocam-nos perante uma imensidão de conteúdos 

que nos permitem apreender á nossa maneira em qualquer altura, uma espécie de professor 

pessoal disponível em qualquer momento para nos ajudar e transmitir os conhecimentos que 

pretendemos e da forma que gostamos. Cabe ao professor nesta sociedade de tecnologia e 

informação modernizar-se e ser um dos principais agentes da mudança com o apoio da escola, 

com o objetivo de enfrentar uma nova geração de alunos, fortemente influenciada pelo 

contexto tecnológico e que anseia por um modelo de ensino apoiado nas novas tecnologias. A 

escola e os planos curriculares devem de ser ajustados de forma a corresponder ás 

transformações da sociedade, com forte incidência na reformulação da formação do pessoal 

docente e na temática das novas tecnologias. 

A internet e o acesso ás tecnologias tonou-se um objetivo de medição e comparação 

entre os países, para variáveis como o conhecimento e a inclusão, um conceito que tende a 

globalizar-se. A declaração produzida na conferencia Ibero-americana de Lisboa (2009), tenta 

combater alguns problemas do nosso sistema educativo e da nossa sociedade que refiro neste 

trabalho, mas os planos curriculares continuam idênticos, as escolas beneficiam de mais 

recursos tecnológicos e os professores continuam por modernizar-se, possivelmente devido a 

falta de planos de formação ajustados ao pessoal docente, pelo menos nos estabelecimentos de 

ensino que frequento continua idêntico, os professores continuam a pensar que o moodle é a 

única ferramenta educativa que podem utilizar na sala de aula e continuam a resistir a 

mudança, um fator chave para a inovaçao na sala de aula é o quanto os professores se sentem 
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a vontade para inovar e o reconhecimento do benefício que a inovação traz para a sua aula, 

Reinders (2009), os professores terão de dar o primeiro passo rumo a tecnologia e a escola 

terá de suportar o professor com plano tecnológicos apropriados.  

Concluo referindo que a modernização dos professores está a acontecer, embora não a 

velocidade desejada, e com esta modernização irá chegar também uma nova geração de 

professores mais identificados com as novas tecnologias que reclamarão para si protagonismo 

como orientadores e em plataformas como o youtube. E segundo Hargreaves (2003) ensinar 

numa sociedade em rede que cria uma cultura de aprendizagem, os professores terão a grande 

responsabilidade de serem os catalisadores da sociedade do conhecimento. Cabe agora aos 

professores antecipar estas situações e construir o seu próprio conhecimento baseado nas 

mudanças da sociedade. 
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5. Apresentação da Prática Letiva 

 

5.1 Objetivos da Prática Letiva  

 

 A segunda parte deste documento visa relatar a minha experiência durante o estágio 

curricular e a minha prática supervisionada, esta experiência não era completamente nova 

para mim, sou professor/formador á praticamente 10 anos, o que suaviza este processo de 

presença na sala de aula como professor. De uma forma resumida, após terminar o antigo 12º 

ano informática, ingressei num curso superior de gestão de sistemas de informação e 

multimédia, que possibilitava a docência, devido a conceder habilitação própria para a 

docência do grupo 550 e similares, durante a minha frequência no ensino superior realizei 

uma formação que me habilitava para lecionar formação através de um certificado de 

competências pedagógicas, após o final do curso qualifiquei-me para um estágio profissional 

numa empresa de servidores em Leira parte integrante da especialização em engenharia de 

software, que realizei após o curso superior. Durante este estágio em Leiria concorri nas 

ofertas de escola a um horário de cursos extracurriculares que era lecionada aos alunos 

adultos em horário pós-laboral na Vila de Óbidos, após a aceitação por parte da escola Josefa 

de Óbidos, iniciei a minha jornada no ensino que continua até hoje, já passei pelos diferentes 

percursos curriculares e sistemas de ensino, cinco escolas publicas, inúmeros centros de 

formação profissional e centros novas oportunidades, em disciplinas como TIC, Sistemas, 

Multimédia, Programação, Redes, instalação e manutenção de computadores , literacia digital, 

incluindo um ano na escola EB 23 de Vila de Este, que devido a falta de professores para 

lecionar a disciplina de ICEI, aceitaram a minha candidatura para o curso CEF de eletricidade, 

no grupo 540 de eletrónica. 

Após este relato sobre a minha experiência na sala de aula, posso afirmar que a 

presença na sala de aula como professor não me intimida e que estou perfeitamente á vontade 

para assumir o papel durante o estágio curricular. 

O principal objetivo passa por aplicar os conceitos que me foram transmitidos e 

assimilados, durante a frequência do mestrado em ensino de informática e que já tenho vindo 

a aplicar na minha atividade profissional, como se tratasse de uma moldagem da minha forma 

de lecionar. Estes conceitos passam por uma abordagem durante a minha intervenção, com 

uma perspetiva construtivista do ensino, como o professor que consegue motivar os alunos e 

ao mesmo tempo clarificar conceitos e orientar os alunos para novos horizontes do seu 
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conhecimento, orientado para novas fontes de conhecimento e de aprendizagem, através da 

aplicação de novas tecnologias e da utilização de novas plataformas online, assim como a 

possibilidade da introdução dos dispositivos móveis no ensino. Este método de ensino 

abrange novos pontos de avaliação, como participação, criatividade e autonomia, este método 

de ensino que define o professor como mediador que ajuda o aluno a construir o seu próprio 

conhecimento tornando-o o agente principal da sua aprendizagem. Cabe ao professor o papel 

de colocar desafios e aplicar tarefas com o objetivo de colocar os alunos a pensar, a analisar e 

a trocar ideias que os levam a realização da atividade e a promoção desta aprendizagem. O 

ensino cooperativo é uma mais valia do método construtivista, pois incentiva o diálogo e troca 

de ideias entre alunos e professores (Glasersfeld, 1995), fomentando a aprendizagem e o 

conhecimento entre os alunos. Este novo papel de mediador e facilitador da aprendizagem 

obriga a realização de atividades diferenciadas, pequenos projetos e diálogos com os alunos, 

que pretendo implementar durante o meu estágio. Estas atividades devem ser adequadas ao 

desenvolvimento cognitivo do aluno, não sendo fáceis, mas também não muito difíceis de 

forma a motivar e a criar interesse nos alunos. Sempre que necessário o professor deve 

dialogar com os alunos e promover a troca de ideias entre a turma ou em grupo, com o 

objetivo de os alunos realizarem a tarefa e aprendam com o professor e entre eles (Coll et al, 

2001). 

Desta forma pretendo implementar durante o meu estágio curricular diversas 

atividades, que provoquem motivação no aluno, principalmente orientadas para o saber fazer 

e pequenos projetos enquadrados com os conteúdos curriculares que promovam a troca de 

ideias e a aprendizagem colaborativa. Ao mesmo tempo pretendo promover a utilização de 

novas ferramentas tecnológicas e plataformas online que permitam obter informação e 

facilitar a aprendizagem dos alunos.  

         

5.2 Caracterização da escola 

 

A escola secundaria Dr. João de Araújo Correia está localizada na cidade do Peso da 

Régua, uma cidade que atualmente conta com 17740 pessoas, e a sua dinâmica demográfica 

aponta para um processo de envelhecimento e de redução do numero de residentes. A 

população tende em concentrar-se nas áreas urbanas, mas é um concelho com traços 

socioeconómicos que normalmente caracterizam as economias rurais. O tecido empresarial é 

débil, o investimento direto estrangeiro é baixo e o conhecimento em áreas como inovação, 
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tecnologia e as TIC é muito baixo. As empresas tendem a ser centradas no turismo e na 

viticultura, que têm crescido nos últimos anos e poderá ser a forma do concelho escapar ao 

processo de redução e envelhecimento da população. Investimentos realizados ao abrigo de 

projetos PROCOM e URBCOM permitiram requalificar a zona histórica da cidade e 

modernizar o comércio tradicional, a cidade apresenta um aspeto cuidado na zona histórica, 

mas a falta de atividades e infraestruturas leva a que os turistas optem por reduzir o tempo da 

sua estadia, o que justifica a taxa de ocupação anual hoteleira ser de 40%, este valor vai 

refletir-se sobre áreas como restauração, construção e sobre o diverso tipo de comércio 

existente. Existem estratégias para combater estas tendências, mas devido as recentes medidas 

de austeridade os projetos foram adiados, estes encontram-se descritos no relatório estratégico 

da camara municipal do Peso da Régua. Estes projetos centram-se em atividades 

desenvolvidas no Rio Douro, como a construção da marina, desportos náuticos, o aumento de 

voos “Low cost” para o Porto, reabilitar as Termas de Moledo, construir uma superfície 

comercial de grande capacidade e aproveitar o facto de o Destino Douro ser considerado 

prioritário no plano estratégico nacional para o Turismo, o que poderá potenciar atratividade e 

captação de investimentos no sector. 

Na área da educação o concelho apresenta resultados muito fracos com cerca de 50% 

dos jovens a não concluir o 3º ciclo do ensino básico e a população residente com o ensino 

superior completo ser de 4,3%, o que revela ausência de aprendizagem inicial e ao longo da 

vida. Estas tendências fazem com que muitos habitantes procurem a imigração ou a 

deslocalização para outras áreas urbanas como solução. Nesta altura encontram-se a ser 

implementadas soluções como a valorização da aprendizagem ao longo da vida com o apoio 

do QREN (Programa Operacional do Potencial Humano), o reforço da intervenção da CPCJ 

(Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) nos casos de insucesso e abandono escolar e a 

modernização das escolas ao abrigo do programa de modernização do parque escolar 

implementado pelo governo (relatório de diagnóstico do Peso da Régua 2014).  

Esta modernização do parque escolar beneficiou a escola secundaria Dr. João de 

Araújo Correia onde realizei o estágio, esta recebeu uma profunda remodelação e apresenta 

neste momento condições excelentes para a atividade escolar. A escola secundária Dr. João de 

Araújo Correia foi fundada em 1960, como Escola Técnica e funcionou com esse estatuto até 

março de 1981 altura em que obteve instalações próprias, concebidas para uma população 

escolar de mil e duzentos alunos. É atualmente o núcleo central do agrupamento escolar, que 

inclui o centro escolar das Alagoas situado na zona poente da cidade, recebendo os alunos das 
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freguesias de Fontelas, Loureiro, Moura Morta, Vinhós e Sedielos. Inclui ainda o Centro 

Escolar da Alameda situado na Avenida Dr. Antão de Carvalho e que substitui as antigas 

escolas Nº1 e Nº2 da Régua, beneficiando as freguesias da Galafura, Poiares e Canelas 

constituindo a zona nascente do concelho. Ambos os centros escolares foram inaugurados no 

dia 16 de setembro de 2010, contando assim com infra-estruras recentes e modernas em todo 

o agrupamento.  

A oferta educativa do agrupamento é muito vasta (Anexo A), oferecendo soluções 

desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário incluindo ensino profissional. No ensino 

básico além 2º ciclo e 3ºciclo oferece ainda cursos de educação e formação de Jovens até aos 

15 anos denominados cursos CEF, nas áreas de Pintura de azulejos, operador de informática e 

operador de distribuição. No ensino secundário propõe cursos científico-Humanísticos nas 

áreas das ciências e tecnologias, ciências sociais e humanas, artes visuais e ciências sócio 

económicas. Esta oferta no ensino secundário e complementada pelos cursos profissionais de 

tecnico multimédia, tecnico de geriatria e tecnico de receção hoteleira. O agrupamento 

apresenta ainda formação modular para ativos ou desempregados em áreas como tecnologia e 

língua portuguesa.   

O agrupamento de escolas adotou o nome de Dr. º João Araújo Correia, um médico 

com muita influência nas aldeias da região, que além de exercer atividade de medicina era 

escritor, a sua obra literária tinha o objetivo de dar lições de humanidade com traço 

campesino, através de contos e crónicas. 

 

5.3 Enquadramento curricular  

 

O estágio curricular na escola enquadrou-se num percurso do ensino secundário, os 

cursos profissionais. Estes cursos são organizados por três componentes, sociocultural, 

cientifica e técnica, duram menos de três anos e a escolaridade mínima para o ingresso é o 9º 

ano completo, conferem dupla certificação, o 12º ano e uma habilitação profissional nível 3, 

além de permitir os estudantes prosseguirem os estudos para o ensino superior.  

Os cursos profissionais têm uma vertente mais prática, com disciplinas técnicas 

orientadas para o saber fazer, preparando assim os alunos para o mercado de trabalho após a 

conclusão do curso. As próprias disciplinas são dividas em temas a lecionar num numero de 

horas específico, que normalmente são de 25h ou 50h, como exemplo a disciplina de TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) tem uma carga horária no 1º ano de 50h 
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divididos em duas disciplinas de 25h, a disciplina de processador de texto funcionalidades 

avançadas e a disciplina de Internet navegação. As disciplinas podem também ser chamadas 

de UFCD (unidades de formação de curta duração) dependo do espaço físico onde se 

desenrolem, habitualmente nos centros de formação profissionais denominam-se de UFCD.  

Os cursos desta tipologia de forma a manter uma relação próxima com o mercado de 

trabalho proporcionam ao estudante uma componente letiva elevada em contexto prático de 

trabalho, com um estágio em regime de alternância. Os alunos são colocados em empresas da 

cidade, para desempenhar funções que aprendem na escola. A duração deste contato com o 

mercado de trabalho estende-se durante 1500h. De uma forma geral os cursos desta tipologia 

dividem-se em componente sociocultural, componente cientifica e a componente tecnológica. 

A componente sociocultural agrupa as disciplinas de Português, Inglês, TIC, Mundo Actual e 

Desenvolvimento Pessoal e Social, a componente científica engloba Matemática, Geometria 

Descritiva e História das Artes, estas duas ultimas são específicas do curso técnico 

multimédia podendo variar em cursos desta tipologia, respeitando a área do curso e ser 

substituídas por disciplinas como físico química ou francês. E a ultima componente letiva a 

componente tecnológica que representa as disciplinas tecnico-práticas vocacionadas com a 

área do curso, esta componente é a que engloba o maior numero de horas na sala de aula 

1000h, seguida da componente sociocultural 775h e por fim a componente cientifica 400h. A 

prática em contexto de trabalho como referido anteriormente é de 1100h, o que perfaz um 

total de 3275h para o percurso ser completo, esta componente é responsável por 34% das 

horas do curso, é o primeiro contacto com o mercado de trabalho, os alunos são colocados em 

postos de trabalho selecionados pela escola e pelo coordenador de curso.  Como os cursos 

desta tipologia funcionam em regime de alternância, as escolas têm a possibilidade de definir 

se os enviam para o posto de trabalho no fim de cada ano de forma seguida, ou se alternam 

entre duas semanas na escola e duas no posto de trabalho, mas normalmente optam por enviar 

os alunos na parte final do curso, como acontece neste caso do curso Tec. Multimédia da 

Escola Dr. º João Araújo Correia.      

 

5.4 O Curso 

 

A turma que me foi atribuída dos cursos profissionais encontra-se a realizar o curso 

Tecnico de Multimédia, que de acordo com o Catálogo Nacional de Qualificações e a 

ANQEP (Agência nacional para a qualificação e o ensino profissional) e o despacho 
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n.º13456/2008 de 14 de maio e atualizado pela 1º vez em 15 de julho de 2015 apresenta como 

descrição geral “ conceber e desenvolver sistemas e produtos multimédia através de criação 

de ecrãs em 2 e 3 dimensões e da captação, digitalização, tratamento e integração de sons e 

imagens, fixas e animadas, tendo em vista soluções de informação e comunicação”. Este 

curso é na área do áudio visual e exige uma aprendizagem baseada no computador e em várias 

aplicações da coleção Adobe, desde o Photoshop, première pro, fireworks, entre outras. 

Geralmente por questões monetárias e de simplicidade de soluções, as escolas optam pelo 

pacote completo “Adobe Master Collection CS6”, pois assim resolvem o problema de as 

aplicações necessárias para o curso funcionar estarem disponíveis facilmente. Este 

procedimento é muito cauteloso e de certa parte acertado, com a minha experiência nesta área, 

a evolução das aplicações por cloud e com a criação de novas aplicações todos os dias, posso 

afirmar que grande parte destas têm substituto “open source”, praticamente idênticas. É 

possível discutir que a aplicação X da Adobe é melhor do que a aplicação Y de um 

concorrente e vice-versa, mas o ponto fundamental é o aluno aprender a realizar a tarefa 

independentemente da aplicação utilizada. E neste tipo de aluno que está a aprender pela 

primeira vez uma tecnologia ou aplicação torna-se mais fácil do que uma mudança de 

aplicações para realizar a mesma tarefa.  

Além da descrição geral acima referida o catálogo de qualificações do curso e a 

ANQEP (Anexo B) definem ainda como principais atividades do curso:  

 Preparar e selecionar os equipamentos e tecnologias para a multimédia, 

em função dos objetivos e dos produtos multimédia a desenvolver. 

 Criar e tratar sons e imagens, fixas e animadas, para incorporar em 

produtos multimédia, utilizando programas específicos. 

 Desenvolver aplicações multimédia para offline e para a internet, 

utilizando técnicas de programação. 

 Desenvolver um projeto multimédia integrado, tendo em conta o 

produto a realizar e o publico alvo a atingir.   

No geral identificamos uma forte vertente de edição e criação de imagem, som, 

páginas web e alguma programação.  Áreas que se enquadram nas exigências da atualidade do 

mercado de trabalho e da região, que necessita de profissionais qualificados em áreas que 

influenciem o aumento da visibilidade da região.  

O plano das disciplinas tecnológicas do curso revela o primeiro ano mais teórico e de 

enquadramento do aluno com a temática da multimédia, disciplinas como noções de 
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hardware, E-Direito, Algoritmia, Design, design vetorial e técnicas de retoques de imagem, 

familiarizam e preparam o aluno para o segundo ano, que será mais pratico e disciplinas como 

animação 3D, animação 2D, Som/áudio – captação, registo e edição e Imagem/vídeo – 

captação, registo e edição, dotam os alunos de conhecimentos técnicos enquadrados com a 

realidade de um Tecnico especializado em Multimédia. Por fim no 3º ano as disciplinas na 

sua maioria são relacionadas com a realização e publicação de plataformas online, disciplinas 

como estrutura de sítio para internet, finalização de sitio para internet, stilos em CSS, base de 

dados para a internet e ASP (active server pages) confirmam a tendência para a relacionar as 

disciplinas com a internet no ultimo ano.  

 

Disciplinas Tecnológicas  Horas  

Noções de hardware e sistemas operativos para multimédia 50 

E-Direito 25 

Algoritmia 50 

Design comunicação e multimédia 25 

Desenho esboço e perspetiva 25 

Desenho vetorial criação e manipulação de imagens 50 

Caracterização de vários tipos e formatos de imagens 25 

Criação e tratamento de imagens matriciais 25 

Fórmulas, parâmetros para seleção da cor, procedimentos e técnicas de 

retoques de imagem 
25 

Animação 2 D 50 

Action script 50 

Animação 3D configurações, parágrafos, janelas, comandos e menus 50 

Conceção de animações 3D 50 

Som/áudio – captação, registo e edição  50 

Imagem/Vídeo – captação, registo e edição 50 

Suporte off-line e plataformas de destino 25 

Organograma e storyboard de uma aplicação offline 25 

Construção de uma aplicação multimédia  25 

Setup de gravação digital  25 

Linguagem HTML e construção de páginas para Internet 25 

Estrutura de um sítio para Internet 25 

Finalização de um sítio para Internet 25 

Stilos em CSS (Cascading Style Sheets) 25 

Base de dados para Internet (server-side) 50 

ASP (Active Server Pages) 50 

X-HTML 50 

Java sript 50 

Guionismo (geral e para aplicação em projeto) 50 

Promoção e apresentação de um projeto multimédia 50 
Tabela 1 - Planeamento Curricular componente Técnica 
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5.5 A Disciplina 

 

Durante o meu período de estágio na fase de observação, assisti a aulas das disciplinas 

de animação 2D, action script, animação 3D e á disciplina de Som/áudio – captação, registo e 

edição, lecionadas pelo professor Titular Miguel Madureira designado para orientar o meu 

estágio nas instalações da escola. A disciplina seguinte do plano curricular Imagem/vídeo – 

captação, registo e edição, foi lecionada por mim durante 10 horas, no período temporal de 15 

de janeiro a 7 de março, ás sextas-feiras das 10:40 até ás 12:10 em aulas de 90 minutos. 

A disciplina consiste na criação de vídeos através da aplicação de edição de vídeo, 

gravação de vídeo, correção de aspetos sonoros e exportar para a versão final, respeitando as 

normas e formatos, de forma ao vídeo final ser reproduzido nos diversos dispositivos atuais. 

O software utilizado para realização das tarefas acima descritas é o “Adobe première pro”, 

que na conjuntura atual das aplicações desta tipologia é considerado uma ferramenta avançada 

edição de vídeo. Atualmente a ultima versão do programa é a versão Première Pro CC 2015, 

que apresenta inovações relativamente as versões anteriores, como suporte para realidade 

virtual, publicar diretamente em redes sociais, suporte ampliado para idiomas, melhor 

desempenho e estabilidade. Na escola encontra-se instalado nas máquinas da sala de aula a 

versão de 2012 o Première Pro CS6, que embora seja uma versão antiga é perfeitamente capaz 

de para as necessidades exigidas, na minha opinião a principal desvantagem desta versão 

comparativamente as mais recentes é o fato de não fazer “upscale” á resolução de vídeo, ou 

seja para realizarmos um vídeo na resolução 4K(4096x2304)  que atualmente está em 

expansão, necessitamos de gravar os vídeos nessa resolução, o que é difícil nas escolas existir 

maquinas que gravem em 4K(4096x2304) ou mesmo QUADHD (2K 2560x1440). Enquanto 

que nas versões mais recentes podemos gravar vídeo em FullHD (1920x1080) e depois 

exportar para outras resoluções superiores como 4K. Esta diferença limita-nos á resolução 

FullHD muito em uso no nosso país, mas que rapidamente será ultrapassada acompanhando a 

tendência mundial dos países desenvolvidos.  

A disciplina tem a duração de 50 horas e identifica como os principais objetivos gerais 

a serem abordados: 

 Captar vídeo em plataforma digital utilizando software de captura e 

edição de imagem; 

 Preparar um filme para gravação; 

 Efetuar captura e edição não linear de vídeo com sonorização; 
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 Efetuar a exportação e compilação final;  

Estes objetivos gerais do catálogo de qualificações do plano curricular da disciplina 

(Anexo C) geram um vasto conteúdo de temáticas a abordar, como o vídeo digital e a forma 

como este se enquadra numa perspetiva de comunicação, a conceção de um vídeo engloba o 

planeamento de operações, analise de recursos, e o acompanhamento diagramático da 

narrativa. Outra temática chave na disciplina é a realização que consiste na gravação de vídeo 

e áudio, edição, criação do projeto e todas as tarefas associadas até a sua conclusão. De forma 

sintetizada estes conteúdos dividem-se em: 

 Vídeo digital   

o Vídeo como discurso de comunicação  

 Conceção  

o Planificação de operações  

o Analise de recursos, pesquisa e tratamento 

o Acompanhamento diagramático da narrativa    

 Macro attack 

 Realização 

o Edição 

 Hardware e Software de edição vídeo (do analógico ao digital)  

 Transferência de imagens de diferentes suportes para vídeo  

 Edição (funcionalidades)  

 Montagem de imagens e som síncrono  

 Corte  

 Efeitos de transição  

 Títulos  

 Sonoplastia  

 Sonorização  

o Criação de projeto 

o Captura/ transferência para o computador 

o Metodologia de Montagem 

o Edição de imagens e sons 

o Codecs 

o Offline e online 

o Streaming 
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Estes conteúdos representados de uma forma geral apresentam ainda orientações especificas 

encontram-se de forma mais detalha na planificação geral da disciplina (Anexo D).   

  

5.6 Caracterização da turma  

 

A minha intervenção realizou-se numa turma de 11º ano do curso profissional de 

técnico multimédia na disciplina de Imagem/vídeo captação, registo e edição, a turma é 

composta por 21 elementos 8 raparigas e 13 rapazes com idades compreendias entre os 16 e 

os 20 anos. Foi ainda indicado pela diretora de turma na reunião do conselho de turma, que a 

turma inclui vários alunos que beneficiam de apoios da Acão Social escolar cerca de 57% da 

turma sendo que grande maioria destes beneficia de escalão B.  

 

 

Gráfico  1 - Distribuição de escalões socias 

 

Nota ainda para o facto de que durante a reunião do conselho de turma a diretora de 

turma informou ainda que existem três alunos com especificidades relevantes, um aluno 

sinalizado com necessidades educativas especiais (NEE) e ainda dois alunos sinalizados pela 

Comissão e Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), devido ao abandono escolar antes da idade 

permitida. Estes alunos terão de ter especial atenção, no caso dos alunos sinalizados pelo 

CPCJ é necessário acompanhar a sua assiduidade, comportamento e eventuais sinais 

estranhos, no caso do aluno com necessidades educativas especiais é necessário revermos os 

critérios de avaliação para este aluno assim como adaptar as fichas de avaliação e os restantes 

exercícios para as suas capacidades, assim como ir confirmando indicadores motivacionais e 

cognitivos.  
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A diretora de turma afirmou também que a turma apresenta treze retenções em alguns 

casos mais do que uma vez, grande parte destas treze retenções, oito para ser exato foram pela 

primeira vez no 10ºano o que levou os alunos a optarem por abandonar o percurso normal 

secundário e ingressar no curso tecnico multimédia. 

Através de um questionário de diagnóstico realizado na primeira aula (anexo E) a 

turma revela que a sua grande maioria, quinze alunos apenas pretendem terminar o 12ºano, os 

restantes seis alunos pretendem ingressar no ensino superior na área de multimédia. O 

questionário identifica ainda que 80% dos alunos possui computador em casa, mas apenas 

50% tem ligação a internet em casa no computador de casa, o que revela que metade da turma 

necessita de utilizar o parque escolar para realizar trabalhos ou pesquisas fora do tempo de 

aula.  O questionário revela ainda que todos os alunos têm ligação a internet no telemóvel e a 

capacidade média geral de tráfego de dados ronda 1,2 GB mensais, o que para consulta de 

informação durante o mês é suficiente, mas se pretendermos visualizar alguns vídeos no 

youtube ou em alguma plataforma do género é insuficiente, os vídeos tendem a consumir 

mais dados do plano o que inviabiliza a possibilidade de os alunos assistirem a vídeos no 

telemóvel, a não ser que estejam conectados a uma rede wireless pública ou escolar. Devido a 

escola estar localizada num meio urbano e ao mesmo tempo rural esta média pode considerar-

se aceitável, o fato de todos terem acesso a Internet no telemóvel por dados móveis é já 

relevante, relativamente ao limite de tráfego é algo reduzido na atualidade.   

 

 

Gráfico  2 -  Quantidade de dados móveis mensais dos alunos 

 

Relativamente ao tempo em que utilizam as tecnologias seis alunos revelam que 

passam três a quatro horas por dia no computador, oito passa três a duas horas por dia, cinco 

utilizam o computador uma hora por dia e dois raramente utilizam o computador fora da 
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escola. As tarefas que realizam no computador são variadas como jogos, filmes, aplicações 

sociais e na plataforma Youtube, destaca-se o fato de todos os alunos utilizarem o computador 

para redes sociais e para a plataforma Youtube. 

Por fim relativamente as atividades na sala de aula os alunos revelam preferir 

atividades no computador e em grupo, do que fichas de trabalho escritas e aulas expositivas.  

 

 

Gráfico  3 - Atividades Preferidas da Turma 

 

Este questionário diagnóstico permite recolher alguma informação da turma numa fase 

inicial, que pode ser importante principalmente em turmas novas, neste caso como já tinha 

assistido a várias aulas desta turma, alguns fatos já tinham conhecimento servindo para 

cimentar e quantificar esta informação de forma documental.          

 

5.7 Estratégias de intervenção  

 

A disciplina dispõe de variados conteúdos e o próprio software a utilizar dispõe de 

inúmeras ferramentas e possibilidades, se fossemos lecionar todas as ferramentas da aplicação 

a carga horária letiva para a disciplina não era suficiente, será necessário adotar estratégias 

que promovam a autonomia e criatividade, o envolvimento do aluno no processo de 

construção de conhecimento e que desenvolva a aprendizagem por descoberta. Não 

descurando o fato de grande parte dos alunos serem repetentes e terem abandonado o percurso 
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normal escolar, possivelmente por não se adaptar ao tipo de ensino tradicional centrado no 

professor, onde as aulas se resumem á transmissão de conhecimento de forma expositiva.  

Com estas especificidades e de forma a conseguir transmitir o máximo de 

conhecimento respeitando o conteúdo da disciplina, tive como referência a perspetiva 

construtivista da aprendizagem, permitindo um maior envolvimento do aluno na construção 

do conhecimento, promovendo o aluno como elemento ativo na sua aprendizagem, 

estimulando a sua autonomia e motivação. O aprendiz mais do que um recipiente de 

conhecimentos, torna-se um construtor do seu conhecimento, com capacidades 

metacognitivas de controlo e interpretação dos seus próprios processos cognitivos (Oliveira, 

2007). O professor terá um papel muito importante de ser o agente promotor e desafiar o 

aluno, mobilizando-o e favorecendo a construção do seu conhecimento, um papel de 

mediador, orientador e facilitador no processo de ensino-aprendizagem tornando o aluno no 

elemento central do processo. Um professor construtivista deve previamente explorar as 

ideias dos alunos acerca do conteúdo a abordar, formular questões e problemas, propor tarefas 

de diferentes fontes e recursos e ao mesmo tempo promover a realização de diferentes tipos de 

atividade, sejam em grupo ou individuais, analisando a evolução do aluno através de 

pequenas fichas e incentivar a reflexão das suas próprias aprendizagens, através de exercícios 

de metacognição (Amaral et al, 2012). O próprio método expositivo terá de ser 

obrigatoriamente utilizado em momentos na disciplina, no princípio devido a ser uma 

aplicação nova para os alunos os primeiros passos são demonstrados ao aluno através do 

vídeo projetor, assim como durante a disciplina algumas ferramentas ou processos que são 

demonstrados normalmente pela primeira vez, mas também para ajudar a orientar os alunos 

durante a disciplina.       

Pretende-se assim desenvolver nos alunos capacidades, como trabalhar de forma 

autónoma, colaborativa, a iniciativa e a criatividade. De forma a desenvolvermos estas 

capacidades, as estratégias adotadas foram no geral a apresentação do problema, o diálogo 

com os alunos, guiar os alunos no processo de aprendizagem, promoção de diálogo e troca de 

ideias entre alunos e professor, estas estratégias implicam um questionamento constante, 

dinâmica de grupo, responsabilidade, envolvimento e fundamentalmente realizar pontos de 

situação para orientação dos alunos, devido a autonomia dada aos alunos é necessário 

acompanhar de perto o seu desenvolvimento e evolução, uma das principais criticas do 

método construtivista esta relacionada com o excesso de autonomia que nem sempre resultam 
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na construção de conhecimento, mas em saberes desconexos e sem um fio condutor (Ribeiro 

2012).   

Antes de adotar estas estratégias dialoguei com professor cooperante sobre as mesmas, 

assim como sobre as atividades que tinha planeado realizar com os alunos, a qual mostrou 

total concordância e revelou que os alunos estão habituados a aulas expositivas seguidas da 

realização da tarefa, assim como realizam frequentemente trabalho de grupo. 

 

5.8 Avaliação  

 

Devido a minha reduzida carga horaria e papel de professor estagiário a avaliação da 

disciplina não dependerá da minha avaliação, mas não posso deixar de realçar a importância 

desta componente. No inicio da disciplina os alunos realizam um questionário de diagnostico 

(Anexo E) e um diálogo de diagnóstico para aferição e recolha de dados sobre os 

conhecimentos inicias do aluno, devem ser realizados no inicio da disciplina e os resultados 

não contam para avaliação do aluno. A avaliação diagnóstica averigua se os alunos possuem 

conhecimentos e aptidões para poderem iniciar novas aprendizagens (Rosado e Silva, 2011). 

Durante as aulas os alunos serão avaliados pelas tarefas que realizam, participação, 

criatividade, trabalho em equipa e pela sua evolução, com a utilização de diversos 

instrumentos de avaliação como fichas formativas, pequenas atividades, brainstorming ou 

realização de projetos. Durante o processo de avaliação de um aluno todos os instrumentos de 

avaliação são importantes e a sua diversificação na aplicação durante o percurso do aluno irá 

enriquecer a nossa avaliação, pois será uma avaliação muito mais precisa devido a informação 

recolhida pelos diferentes instrumentos de avaliação, que não seria possivel recolher com a 

utilização única da tradicional ficha de avaliação escrita. Segundo Freire (2010), a grande 

maioria dos professores demonstra muitas dificuldades na validação das competências dos 

alunos e os testes escritos continuam a ser o principal instrumento de avaliação no ensino, 

sendo necessário ter uma perspetiva da avaliação mais integrada que valorize a avaliação 

formativa e de ênfase na diversificação dos instrumentos de avaliação. Assim como Alves 

(2004), sustenta a ideia de que devemos afastar da ideia da avaliação unicamente de cariz 

sumativo e adotar um ensino de caracter formativo permitindo verificar constantemente a 

evolução global do aluno, colocando-o no centro da avaliação em vez dos conteúdos, 

devemos ainda excluir os simples exercícios de memorização, desenvolver o pensamento e o 

saber metacognitivo estimulando o diálogo e a interação entre aluno e professor. 
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Ao avaliar os alunos através da utilização de uma variedade de instrumentos de 

avaliação permitem observar de forma mais pormenorizada as competências adquiridas ou 

não pelo aluno, aumentando o detalhe e consequentemente os elementos de avaliação, 

facilitando assim a tarefa do professor durante a avaliação mas ao mesmo tempo como afirma 

Ferreira, (2007), ao recorrer a diversos instrumentos de recolha de informação possibilita a 

ação reguladora do professor mas também o envolvimento e a interação com o aluno. Durante 

este processo de aplicação de diversos instrumentos a avaliação torna-se mais interativa e 

próxima do professor, mas ao mesmo tempo torna-se relevante a importância da avaliação 

formativa durante o processo de avaliação do aluno, como refere Carvalho (2004) a avaliação 

formativa é um processo de maior aproximação e de carácter privado que limitar-se à ao 

professor e aluno e por vezes pais e escola, contrariamente a avaliação sumativa que 

representa uma avaliação de carácter normativo e público que satisfaz a função social da 

avaliação. O mesmo é sustentado por Fernandes (2005) que refere que a avaliação seja mais 

interativa e centrada nos processos cognitivos do aluno e associado ao fornecimento de 

feedback, de regulação, autoavaliação e de autorregulação das aprendizagens. 

Este registo de evidências é também importante como prova física da avaliação do 

aluno, embora o professor seja soberano na avaliação, o anexo deste tipo de evidências como 

instrumentos de avaliação no processo de avaliação do aluno, ajuda a comprovar a avaliação, 

deixando de forma clara e registada as competências adquiridas pelo aluno no seu percurso.  

Com a aplicação de diversos instrumentos de avaliação iremos obter uma quantidade 

de informação relevante e preciosa que nos irá auxiliar na avaliação do aluno, esta informação 

terá de ser analisada e posteriormente transmitida ao aluno de forma a beneficiar a sua 

evolução, pois com a ajuda do professor e a análise da informação recolhida através dos 

instrumentos de avaliação o professor pode fornecer feedback ao aluno sobre os aspetos a 

melhorar ou os pontos onde falhou, melhorando assim o seu percurso de aprendizagem. Com 

a quantidade de informação que obtemos da aplicação de diversos instrumentos de avaliação, 

torna-se crucial analisar e retornar os resultados aos alunos, o feedback é assim de grande 

importância durante o percurso avaliativo do aluno, segundo Black & William (1998) o 

retorno de feedback eficaz ao aluno é muito importante para o seu progresso e desempenho na 

disciplina proporcionando maior compreensão sobre a matéria e os temas específicos a 

melhorar. O feedback é um instrumento central na avaliação formativa, sendo assim o 

feedback deve ser usado de forma regular, contínua, diversificado e adequado a cada aluno, 

identificando as dificuldades e reconhecendo o esforço do aluno, a forma como fornecemos 
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feedback é muito importante, segundo Fernandes (2005) o feedback deverá conduzir o aluno a 

uma ação ou conjunto de ações que melhorem a sua aprendizagem, por isso deverá ser 

devidamente pensado e estruturado para cada aluno de forma a integrar-se no seu processo de 

aprendizagem, tornando assim o aluno mais autónomo na avaliação e regulação dos seus 

desempenhos encontrando formas de os superar e melhorar. O mesmo considera Black (1995) 

que refere que através do feedback o professor pode oferecer aos alunos apoio e orientação 

com o objetivo de superar lacunas e dificuldades de aprendizagem. O feedback é assim uma 

ferramenta nuclear no processo avaliativo do aluno que o professor terá de usar de forma 

personalizada para cada aluno com o objetivo de melhor a sua aprendizagem. 

Penso que a combinação do método de ensino aprendizagem construtivista e uma 

avaliação de diversos instrumentos, de cariz formativo com diferentes tipos de atividades e 

tarefas, facilitará a aprendizagem e avaliação do aluno, o feedback é muito importante para o 

aluno e irá promover a comunicação entre o aluno e o professor, facto fundamental para a 

evolução do aluno. 
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6. Prática letiva   

 

6.1 Espaço físico  

 

A sala de aula no pavilhão das tecnologias da escola é a sala sete e apresenta uma 

disposição em U, com os computadores encostados as paredes e os alunos de costas para o 

professor. A sala dispõe ainda de mesas e cadeiras no meio da sala suficientes para acomodar 

toda a turma, para a eventualidade de transmissão de conteúdos teóricos ou caso não se 

pretenda que o aluno tenha acesso ao computador. 

A sala dispõe ainda de doze computadores para os alunos e um para o professor com 

videoprojector, os computadores dispõe de ligação a internet e as aplicações necessárias para 

a realização das aulas, tecnicamente os computadores apresentam processadores quadcore 

intel I5 com velocidade de 2.5Ghz, 4 GB de RAM, 500GB de disco, gráfica integrada com 

chipset nvidia gt 610, monitor tipo LCD widescreen de 19 polegadas com a resolução de 1920 

pixéis x 1080 pixéis e o Windows 7, refiro ainda que todos os computadores possuem 

auscultadores de um ouvido com microfone, para a realização de trabalhos que reproduzem 

áudio ou necessitem de gravar áudio. Na minha opinião o hardware para trabalhos de edição e 

realização de vídeos de pequena dimensão é adequado, embora grande parte do hardware seja 

nesta altura insuficiente, o mais importante para se conseguir editar vídeos com fluidez é o 

processador e neste caso pode considerar-se o processador bom, mais do que adequado para 

as tarefas necessárias. A edição de vídeo normalmente utiliza ficheiros com enxertos de 

vídeos, imagens ou clips de áudio, estes ficheiros normalmente são de tamanho grande e 

requerem bastante capacidade de processamento, a exportação de um vídeo de cinco minutos 

pode demorar três minutos a uma hora, dependendo da qualidade com que estamos a exportar 

e da capacidade de processamento do nosso computador, a exportação pode requerer recursos 

do processador mas também da placa gráfica, que embora não seja obrigatório pode reduzir 

muito o tempo de exportação do projeto, esta placa necessita de ser homologada pela Adobe 

para promover assistência ao processador na exportação. Denomina-se por utilização dos 

“cuda-cores” em aplicações que suportem essa arquitetura como é o caso das aplicações da 

Adobe, no nosso caso específico a placa gráfica infelizmente não é suportada, o que faz com 

que o tempo de exportação aumente. O tempo de exportação é um fator importante a ter em 

conta no planeamento das aulas, pois o tempo que pode demorar a exportar terá de ser 

ocupado e para agravar a situação o computador durante a exportação fica bastante lento uma 
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vez que o processador durante esta tarefa apresenta uma taxa de utilização de 100%. De 

realçar que os monitores são muito bons para os requisitos da disciplina, o tamanho e a 

resolução mais do que adequados para a realização das atividades pretendidas. 

O rácio de número de computadores e alunos na sala de aula obriga a dois alunos por 

computador, ficando a sobrar um aluno que irá trabalhar sozinho aleatoriamente, trocando 

todas as aulas de forma a promover a interação com os colegas, por fim sobra um computador 

que poderá ser utilizado individualmente ou caso seja necessário em situações específicas.  

 

6.2 Aulas lecionadas 

 

Como já referido anteriormente lecionei aulas ás sextas-feiras de manhã e após 

dialogar com o professor titular sobre a planificação e as atividades que pretendia aplicar no 

meu período letivo e obter a sua concordância, realizei as planificações (Anexo F) para as 

minhas aulas e estas iniciaram-se a 15 de janeiro de 2016 ás 10:40h, de uma forma geral tentei 

manter vários diálogos com os alunos, assim como fomentar a troca de ideias entre eles, nas 

diferentes aulas apliquei fichas de trabalho diferenciadas e orientadas para a utilização da 

aplicação definida no currículo escolar, sempre com um produto final como resultado e tentar 

que os alunos aprendam aumentem as suas capacidades autónomas na temática, com o suporte 

das plataformas disponíveis, como a plataforma Youtube. Esta plataforma é também utilizada 

por mim durante as aulas letivas de forma a apresentar exemplos e conteúdos técnicos aos 

alunos. 

 

6.2.1 1º aula – 15 de janeiro de 2016 (90 minutos)  

 

Na primeira aula de contato como professor não assistente com turma, os primeiros 

minutos são muito importantes e de forma a captar o interesse no início da aula, Comecei por 

realizar a chamada e fazer uma apresentação formal aos alunos de seguida a minha 

apresentação iniciei a aula com a realização do questionário de diagnostico geral da turma e 

com um diálogo de diagnóstico sobre a temática da disciplina com a turma, após a realização 

destes diagnósticos iniciei um diálogo com os alunos sobre o tema vídeo como ferramenta de 

comunicação, com o objetivo de fazer com que os alunos compreendessem o conceito 

emissor, receptor e a mensagem que um vídeo transmite. De forma a assimilarem os conceitos 

dialogados apresentei um vídeo sobre a temática. 
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Após a demonstração do vídeo dialoguei novamente com os alunos sobre a 

identificação do emissor, do recetor, da mensagem e dos meios necessários para o transporte 

ou difusão da mensagem. Os alunos rapidamente começaram a responder acertadamente, com 

exceção da ultima questão, os meios necessários para o transporte ou difusão da mensagem 

neste ponto os alunos revelaram-se apreensivos pois não estavam á espera, e após a minha 

ajuda entenderam o que era pretendido e compreenderam a importância deste ponto. Os 

vídeos podem transmitir sensações sentimentos informações, através de sons, palavras e 

imagens, a forma como são utilizadas é que vai classificar a intensidade com que a mensagem 

é transmitida ou fazer-se sentir, um aspeto importante na qualidade de realização de um vídeo. 

De seguida foi apresentado outro vídeo desta vez mais emocional, uma cena de 

suspense onde as expressões faciais e os sons secundários enriqueciam a experiência e para 

promover a motivação escolhi a cena de um filme favorito desta faixa etária. Após a 

visualização da cena a maioria dos alunos dialogou sobre os sons de fundo, estes encontram-

se entusiasmados com a atividade, e ao mesmo tempo demonstram estar no geral a assimilar o 

conteúdo pretendido.  

Por fim os alunos realizaram uma ficha de trabalho (Anexo G), com diferentes 

questões sobre esta temática, cinco exemplos com cenas de vídeos em que os alunos tinham 

de identificar os diferentes elementos acima referidos e no final enviar para o meu email. Esta 

atividade consistia em visualizar cinco pequenos vídeos e os alunos tinham de identificar o 

emissor, o recetor e a mensagem, tentei ir acompanhando o trabalho dos alunos, esclarecendo 

as suas duvidas e promovendo a cooperação com o seu colega de computador. O aluno NEE 

estava junto de outro colega e ia assimilando os conteúdos embora de uma forma mais contida 

e com algum receio de falar. 

Como ainda faltavam dez minutos para acabar a aula e já não dava tempo para corrigir 

a ficha de trabalho, sugeri a turma que criássemos uma pasta partilhada na Dropbox de forma 

a facilitar a transferência de ficheiros nas próximas aulas, a turma aderiu a iniciativa e no final 

dos dez minutos a maioria já tinha conta na Dropbox e o acesso a pasta “Multimédia 2” 

configurado, houve que não conseguisse no fim dos dez minutos, mas durante o dia acederam 

a pasta através de convites dos colegas.  

No geral a primeira aula correu bem e os alunos demonstraram motivação e empenho 

nas tarefas pedidas assim como um bom comportamento.  
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6.2.2 2º aula – 22 de janeiro de 2016 (90 minutos)    

          

Na segunda aula e após a realização da chamada, perguntei aos alunos se todos já 

tinham configurado o acesso a Dropbox e se tinham tido algum problema, após a confirmação 

que estava tudo ótimo, dediquei os próximos dez minutos a verificação dos conceitos 

assimilados na aula anterior, através de um dialogo com os alunos sobre os temas da aula 

passada, de seguida passamos a correção da ficha da aula anterior, tarefa de demorou cerca de 

trinta minutos. De seguida dialoguei com os alunos sobre as aplicações de edição de vídeo, as 

suas funcionalidades e o objetivo destas, em concreto do adobe première pro. Estes 

revelaram-se motivados com o objetivo da aplicação, a utilização do computador e da 

multimédia promove esse efeito nos alunos, demonstrei então no videoprojector a aplicação e 

o seu funcionamento, no início como definir o tipo de projeto que pretendemos criar e 

exemplifico as opções a tomar na escolha da resolução e da taxa de frames, nesse momento 

verifiquei que existe uma falta de conhecimento sobre esta temática nos alunos e então 

expliquei aos alunos as diferenças e as resoluções mais utlizadas na atualidade assim como a 

diferença de vídeos a 24 frames/s, 29 frames/s, 30 frames/s e 60 frames/s normalmente 

denominado de FPS (frames per second). Após esta explicação em vez de continuar com a 

apresentação da aplicação decidi explicar melhor estes conceitos com o auxílio do quadro e 

através de esquemas e exemplos, expliquei aos alunos as diferenças entre as resoluções e a 

necessidade de existir resoluções que fossem utilizadas por toda a gente, e a forma com a taxa 

de frames pode implicar a construção de um projeto de vídeo. Seguidamente contínuo com a 

demonstração da aplicação e mostro aos alunos onde estão localizadas as principais áreas de 

trabalho como o explorador de ficheiros, a linha de tempo, as faixas de vídeo e áudio, o 

controlo do nível das faixas de áudio e as principais ferramentas como selecionar, cortar e 

colocar na faixa de vídeo. 

Após a exemplificação informei os alunos para acederem a Dropbox e fazer download 

da pasta “exercicio1” que continha a ficha de trabalho (Anexo H) para a aula, assim como uns 

pequenos enxertos de vídeo para os alunos montarem no resto da aula e manusearem a 

aplicação pela primeira vez. Uma ficha de trabalho com o grau de dificuldade baixo apenas 

para os alunos se familiarizarem com as ferramentas principais da aplicação, consiste na 

construção de um trailer, é fornecido aos alunos três vídeos e um clip de áudio e estes montam 

o vídeo enquanto eu acompanho o trabalho destes. 
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No geral no fim da aula todos tinham assimilado os conteúdos pretendidos e o 

comportamento e motivação manterem-se elevados.  

 

6.2.3 3º aula – 29 de janeiro de 2016  (90 minutos)   

 

A aula inicia-se com a realização da chamada dos alunos e com um diálogo sobre a 

matéria lecionada na aula anterior, focando a aplicação, mas também a questão da criação do 

projeto que tinha sido detetada na aula anterior. Após este diálogo apresentei aos alunos uma 

ficha de trabalho escrita (anexo I), sobre a resolução e a taxa de frames nos vídeos, de forma a 

cimentar os conteúdos transmitidos aos alunos. 

Depois da realização da ficha de trabalho procedemos a correção da mesma, para 

esclarecermos as dúvidas dos alunos e ao mesmo tempo acompanhar as dificuldades e a 

evolução dos alunos. Durante a correção os alunos respondem corretamente e de forma rápida 

chegando algumas vezes a serem pouco ordeiros e a tentar responder uns antes dos outros, eu 

peço-lhes para falar um de cada vez e que coloquem a mão no ar para poderem falar, os 

alunos acataram as minhas palavras e iam respondendo sempre que lhes solicitasse a palavra. 

Com o decorrer da atividade e de forma promover o interesse e a descoberta de novos 

conhecimentos ia relacionando as questões com os diferentes temas atuais e tecnologias que 

os alunos utilizam no dia-a-dia, mas estes nem se apercebiam que os conteúdos estavam lá 

representados, como por exemplo, a resolução das televisões que têm em casa e a resolução 

do ecrã dos seus telemóveis, este relacionamento provocou uma rápida compreensão do 

conteúdo na maioria dos alunos, inclusive o aluno NEE que acompanha os conteúdos de 

forma satisfatória e a sua participação na aula tem crescido, assim como os diálogos com os 

colegas e com o professor tem aumentado e melhorado bastante. 

Após a realização da correção e do diálogo com os alunos sobre a temática, restaram 

cerca de quarenta minutos de tempo da aula para a realização de outra atividade que estava 

planeada, que consiste na utilização da aplicação de edição de vídeo com o objetivo de os 

alunos não se esquecerem do que tinham aprendido na aula anterior e continuarmos com a 

evolução dos conhecimentos sobre a aplicação.  

Informei então os alunos que podiam ir para os seus postos de trabalho e fazerem 

download da pasta “exercicio2” da Dropbox da turma, que continha a atividade (Anexo J) 

para o resto da aula assim como os ficheiros necessários para a sua realização.  
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Esta atividade consiste na montagem de um vídeo, mas desta vez os alunos tinham 

vários ficheiros de áudio com diferentes tipos de sons, que através da correta utilização 

acrescentavam emoções aos vídeos, de forma a complicar a tarefa os sons tinham utilizações 

diferenciadas como sons de terror, comédia, suspense ou animação. Os alunos tinham um 

vídeo de dois minutos com o som principal embutido e acrescentavam outros tipos de sons de 

forma a enriquecer a experiência sensorial proporcionada pelo vídeo.  Estas pequenas noções 

são muito importantes para a construção de vídeos que interagem com utilizador, pois ao 

conseguir provocar reações, com a aplicação de sons, imagens ou ferramentas vai ajudar a 

melhorar a qualidade do vídeo e a transmitir a mensagem de forma expressiva. 

Os alunos entenderam o pretendido e iniciaram a realização da atividade, 

questionando-me várias vezes sobre se estavam a inserir bem o clips de áudio, noto alguma 

preocupação e inserir estes de forma correta, com decurso dos trabalhos que eu ia 

acompanhando de perto, fui observando que os alunos e sempre que necessário, recorria ao 

vídeo projetor para explicar algum caso específico. 

A aula acabou com a turma a enviar os trabalhos para a pasta partilhada da dropbox, 

após alguns detetarem que devido ao tamanho dos ficheiros não conseguiam enviar por email. 

O comportamento na sala de aula foi adequado e os alunos revelam estar a assimilar os 

conteúdos de forma rápida e consistente.  

 

6.2.4 4º aula – 5 de fevereiro de 2016  (90 minutos) 

 

Após a realização da chamada dialoguei com os alunos sobre a aula anterior, como 

durante a semana tinha observado os trabalhos dos alunos passei a comunicar aos alunos a 

minha opinião sobre os seus trabalhos. Tentando focar alguns aspetos que eram comuns na 

maioria dos trabalhos e ao mesmo tempo incentivando os alunos a pesquisar vídeos da mesma 

temática, de forma a utilizarem a capacidade analítica quando estão a visualizar os vídeos e 

não como anteriormente, em que só estavam atentos ao conteúdo do vídeo e assim tirar ideias 

para os seus trabalhos. De seguida informei os alunos de que poderiam voltar aos seus lugares 

e melhorar os seus trabalhos, aproveitando para informar os alunos que tinha acrescentado 

mais ficheiros de som a pasta partilhada. 

Esta atividade demorou mais quarenta minutos, durante a sua realização acompanhei o 

desenvolvimento e constatei que os alunos tinham assimilado o que tinha transmitido anterior 

mente, os trabalhos evoluíram bastante e notava-se algum cuidado na forma como 
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adicionavam ficheiros ao vídeo, em alguns casos precisavam de alguma ajuda, mas no geral 

as montagens estavam mais ricas e completas.  

Depois de os alunos terminarem e enviarem a versão corrigida para a pasta partilhada 

na Dropbox, foi altura de demonstrar através do vídeo projetor mais algumas ferramentas que 

a aplicação permite operar, de forma os alunos continuarem o seu processo de aprendizagem 

sobre a aplicação e assim cumprir com os conteúdos da disciplina. Resumidamente 

demonstrei como utilizarem alguns efeitos importantes entre os vídeos, menciono os mais 

importantes porque existem imensos efeitos na aplicação. Demonstrei como utilizar os efeitos 

zoom, passagem de preto, janela e juntar ao ensinar este efeitos os alunos visualizavam os 

outros efeitos existentes e podem explorar e experimentar consoante a sua curiosidade, disse-

lhes ainda para utilizarem um efeito diferente em cada passagem de clip para melhor 

visualização das transformações, após esta explicação seguida de experimentação, demonstrei 

também com adicionar texto e a sua formatação ao vídeo, e assim poderem anexar informação 

textual ou partes como os créditos aos seus vídeos. Para experimentar, aplicar texto e criar os 

créditos nos vídeos os alunos terão o resto da aula disponível, então informo os alunos que 

tem de ter a tarefa realizada em cerca de vinte minutos e enviar o exercício para a pasta 

partilha. 

A turma apresentou bom comportamento e apresenta bom ritmo de aprendizagem, o 

aluno NEE team assimilado os conteúdos satisfatoriamente embora o seu ritmo obviamente 

seja mais baixo que a maioria dos colegas, consegue acompanhar a matéria. 

 

6.2.5 5º aula – 12 de fevereiro (90 minutos) 

 

Para esta aula planeei que os alunos construíssem um trailer de um filme, uma tarefa 

mais complexa que as anteriores devido a exigir a aplicação das ferramentas aprendidas nas 

aulas anteriores, uma atividade mais demorada, mas que vai permitir obter mais informação 

para que possa avaliar melhor os alunos. 

A aula começa com a habitual chamada, informo a turma sobre a atividade a realizar 

durante a aula, e apresento dois trailers de na plataforma youtube com a duração de dois 

minutos cada como suporte, ao mesmo tempo explico alguns aspetos que pretendo ver 

implementados durante a atividade, após a explicação transmito aos alunos que a ficha da aula 

(Anexo K) e os ficheiros para a sua realização estão na pasta partilhada e que devem realizar 

esta atividade em 45 minutos. 
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Os alunos começaram a realizar a atividade com o meu acompanhamento até que noto 

uma felicidade geral por parte dos alunos quando se apercebem que o trailer que vão montar é 

do “Madagáscar 3”, enquanto resolvia algumas dúvidas de alguns alunos, constatei que estes 

demonstravam estar a gostar da matéria e da atividade em particular. 

A atividade durou mais que o previsto inicialmente e em vez dos quarenta e cinco 

minutos previstos os alunos necessitaram de sessenta minutos, durante este tempo os alunos 

mostraram empenho e motivação, as tarefas mais complexas tendem a ter tempos mais 

diferenciados entre os diferentes alunos. 

Antes da aula terminar, enquanto os alunos exportavam e enviavam os ficheiros para a 

Dropbox discutimos sobre os conteúdos aplicados na aula e exemplos reais da sua utilização. 

Este cruzamento entre os conteúdos da aula e assuntos reais que os alunos observam na 

televisão ou na internet mantem os alunos motivados. 

 

6.2.6 6º aula – 15 de fevereiro (90 minutos) 

     

 No início da aula e após a realização da chamada, falei com os alunos sobre a 

necessidade de serem criativos nesta área, como já tinham alguns conhecimentos adquiridos 

necessitam de aplicá-los em situações criadas pelos próprios em vez de seguir uma ideia pré-

concebida, como as atividades anteriores. De forma a testar a criatividade dos alunos 

apresentei-lhes uma atividade com o tema “O Aquecimento global” (Anexo L), forneci os 

ficheiros para a construção, indiquei um minuto de duração e referi que se pretendessem 

podiam encontrar outros vídeos desde que respeitassem as normas das cópias autorizadas. 

Os alunos iniciaram a atividade de forma mais lenta que o habitual, estavam ainda a 

acostumar-se á ideia de pensar o vídeo, uma componente da realização que é muito 

importante na criação de vídeo, após os minutos iniciais começaram a pesquisar vídeos sobre 

a temática e a construir o seu próprio vídeo. Fui acompanhando o desenvolvimento do 

trabalho realizado pelos alunos, realçando alguns aspetos á turma que considerava 

necessários, o mais recorrente era a necessidade de os alunos não se esquecerem dos 

conteúdos das primeiras aulas sobre a mensagem e a intensidade da transmissão desta. 

Após a realização da atividade os alunos enviaram os seus vídeos para a pasta 

partilhada, disse aos alunos para desligarem os computadores e passarem para as mesas 

teóricas em vez dos postos de trabalho. De seguida assistimos os vídeos que os alunos tinham 

acaba de realizar no videoprojector, com o decorrer dos vídeos ia realçando os bons aspetos e 
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o que podiam fazer para melhorar de uma forma generalizada. Desta forma penso que os 

alunos aprendem com o seu trabalho e com o trabalho dos colegas ajudando a cimentar os 

seus conhecimentos. 

A aula correu dentro do normal com um bom comportamento, empenho e melhorias 

na autonomia dos alunos, destaco ainda a falta de dois alunos a aula, o que implica uma troca 

nos grupos com os alunos que ficaram sozinhos a juntarem-se. 

 

6.2.7 7º aula – 26 de fevereiro de 2016 (60 minutos) 

 

Iniciei com a habitual chamada, e informei os alunos dos requisitos da atividade 

(Anexo M), em que os alunos tinham de ser completamente autónomos e não poderiam ter a 

minha ajuda de forma a testar os seus conhecimentos e autonomia. Informo ainda que a 

duração desta atividade é de trinta minutos sem contar com a exportação e envio do trabalho, 

informo ainda que a atividade e os ficheiros necessários encontram-se na pasta partilhada. 

Os alunos realizaram a atividade no tempo exigido, e enquanto realizavam a 

exportação foram realizando um pequeno questionário de autoavaliação (Anexo N) sobre a 

parte da disciplina que tinha lecionado. 

A minha ultima aula lecionada turma correu muito bem, assim como o comportamento 

e desempenho dos alunos que se revelou muito bom durante a minha pratica supervisionada, 

facilitando o desenrolar da mesma.     

 

6.3 Resultados Obtidos aplicando Tecnologias  

 

 De uma forma geral os objetivos pretendidos foram conseguidos, a turma revelou uma 

evolução notável, e consegue utilizar a aplicação de edição de vídeo de forma autónoma como 

compreende os princípios e fundamentos da realização de vídeos. 

 Durante a realização das atividades por parte dos alunos, através de diálogos e de 

observação, avaliava as situações de cooperação, autonomia, criatividade, empenho e 

comportamento, uma tarefa que normalmente realizava no fim de cada aula, através do 

preenchimento de uma grelha de observação (Anexo O). O produto final das atividades de 

conteúdo escrito ou vídeo final, também eram avaliados de forma a acompanhar a evolução da 

turma e corrigir alguns aspetos que achasse necessário, além de me permitir avaliar aspetos 

mais técnicos, relativos a utilização da aplicação e das ferramentas desta, tendencialmente 
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enquadrados no domínio do saber-fazer, assim como avaliar outros aspetos como a 

criatividade, aplicação de conhecimentos, desempenho do aluno nas atividades e registar 

numa grelha de avaliação (Anexo P), fornecida pela escola. Ainda relativa avaliação, o aluno 

NEE devido as suas especificidades, foi necessário a entrega de documentação específica da 

sua situação como um relatório de observação (Anexo Q), a adequação da avaliação (Anexo 

R) e a adequação de medidas á sua curriculares a sua integração (Anexo S).    

 Apliquei diversas atividades no período em que lecionei, durante as quais promovi a 

cooperação entre os alunos e a utilização de plataformas disponíveis como o Youtube, de 

forma a que possam utiliza-las como recurso disponível para auxílio na construção dos seus 

conhecimentos durante e o período escolar ou profissional, mantive diálogos abertos e 

fechados com o objetivo de motivar e cativar os alunos a pesquisar conteúdos e a comparem 

os seus trabalhos, retornando feedback sempre que necessário, corretivo ou incentivando os 

alunos, a pesquisarem o desconhecido na plataforma de forma a aprenderem outras 

funcionalidades ou exemplos de como podem fazer, tentando deste modo aumentar as suas 

capacidades de autonomia. Os alunos irão estar em estagio no final do ano e muitas situações 

não serão abordadas em sala de aula, estarão sozinhos no posto de trabalho, necessitam de ser 

autónomos, assim esta plataforma pode ser uma ferramenta de trabalho importante durante o 

estagio ou até mesmo na vida profissional. A tarefa foi facilitada porque os alunos conhecem 

perfeitamente a plataforma e utilizam-na diariamente, a sua utilização tinha objetivos distintos 

de vertente lúdica. Outra vantagem é a forma como a plataforma avalia os vídeos, ajuda a 

distinguir facilmente entre os diversos vídeos o pretendido, a plataforma Youtube baseia-se 

no número de visualizações, de gostos/não gostos e nos comentários, numa formula que tende 

em beneficiar a interação dos utilizadores com o vídeo, geralmente colocando em primeiro 

lugar os melhores vídeos do tema pesquisado e não necessariamente os que tem mais 

visualizações. 

 A própria utilização da Dropbox tornou-se uma agradável surpresa, principalmente 

devido a grande maioria dos alunos não utilizar esta plataforma, nem ter conhecimento exato 

da sua funcionalidade. A sua utilização promoveu a interatividade com as tecnologias cloud e 

os alunos após o conhecimento sobre as suas potencialidades de armazenamento cloud, levou 

a que os alunos a utilizassem também para uso pessoal.  

 A utilização das tecnologias e de novas plataformas no contexto educativo promovem 

o processo de ensino e aprendizagem, beneficiando a construção do conhecimento, aliado a 

aprendizagem colaborativa, a tecnologia pode potencializar com que os professores e alunos 
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construam individualmente e coletivamente os seus conhecimentos, potenciando uma 

convergência mutua e produtiva entre as influências tecnológicas e as teorias e práticas 

educacionais contemporâneas, originando uma educação construtivista apoiada na realidade 

comunicacional de uma era considerada mobile (Sharples, 2005).  
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7. Conclusão   

 

7.1 Síntese Global  

 

O final da minha prática supervisionada na escola Dr.º António de Araújo Correia é 

uma oportunidade para uma análise crítica deste período, o modelo de trabalho do professor 

“formação-ação-reflexão”, identifica estes três eixos e defini-os como ação, as oportunidades 

de desenvolvimento de professores não decorrem apenas nos espaços e momentos 

tradicionais, antes como um ponto de partida para o trabalho dos professores com os seus 

alunos, originando e promovendo, situações concretas de exploração das tecnologias 

disponíveis no contexto dos conteúdos curriculares. O eixo reflexão é caraterizado pela 

necessidade de realizar uma análise crítica da atividade curricular desenvolvida, as estratégias, 

recursos utilizados e aos resultados obtidos, o eixo da formação entenda-se o meu período de 

prática supervisionada na escola António de Araújo, concretamente as aulas lecionadas (Costa 

& Viseu, 2008). 

Antes da minha prática supervisionada realizei as planificações para as minhas aulas 

de forma a transmitir o máximo de conteúdos curriculares possíveis, estes devem ser 

divididos em atividades e tarefas, respeitando no caso dos cursos profissionais os objetivos 

específicos e gerais da disciplina. As planificações permitem um melhor seguimento dos 

conteúdos a lecionar e devem ser adaptadas aos alunos de cada turma em que vamos intervir, 

estas podem diferenciar de turma para turma ou podem sofrer alterações durante o desenrolar 

de atividades ou da componente letiva. Como já tinha lecionado este curso e esta disciplina, 

acrescentando o bom comportamento e empenho da turma senti que a minha tarefa facilitada, 

as aulas decorreram sempre sem interrupções ou problemas comportamentais, ocasionalmente 

uns atrasos ou falta de presença de um ou dois elementos da turma, no geral uma turma 

assídua e pontual. Sobre o comportamento geral da turma pode-se considerar excelente, 

embora nas reuniões de conselho de turma, alguns colegas de outras disciplinas mencionavam 

o seu bom empenho e capacidade de aprendizagem, alertavam também para o fato de a turma 

emitir algum barulho com conversas paralelas e distrações com os telemóveis. Nas minhas 

aulas não me senti afetado por esses problemas, possivelmente devido aos alunos realizarem 

atividades no computador, tarefas mais práticas e orientadas para as tecnologias atuais. A 

aplicação destas tecnologias na sala de aula permite ligar professores e alunos e proporcionar 

uma aprendizagem cada vez mais ubíqua (Alexander, 2004). A novas tecnologias e as 
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tecnologias móveis estão a transformar a forma como se aprende, trabalha, mas também os 

nossos hábitos ditos normais, abrindo novos horizontes nos diversos setores da sociedade, 

porém estas são desencorajasse a sua utilização nas instituições de ensino (Moura e Carvalho, 

2010). Ainda relativo ao comportamento, antes de iniciar as minhas aulas dialoguei com o 

professor titular sobre a utilização dos telemóveis por parte dos alunos, foi me informado que 

não era permitido os alunos utilizarem o telemóvel, os alunos respeitaram a regra durante as 

minhas aulas.  

Durante o meu período de pratica supervisionada realizei diversas atividades práticas, 

moderei diversos diálogos com a turma, em grupo e individualmente, visualizamos diversos 

vídeos sobre os conteúdos na plataforma Youtube, vídeos estes sempre escolhidos por mim de 

forma a que os alunos atingissem os objetivos pretendidos, mas que ao mesmo tempo 

conseguissem motivá-los para a realização da atividade. Tentei ainda incentivar os alunos a 

pesquisar novas soluções e conhecimentos, noutras fontes de informação, que não o professor 

de forma a construírem o seu próprio conhecimento, e aumentarem as suas capacidades de 

autonomia e aprendizagem. 

Revendo os resultados obtidos, através dos trabalhos finais, das observações realizadas 

e os resultados nos diferentes momentos de avaliação, considero que a intervenção foi 

bastante positiva, os alunos aumentaram os seus conhecimentos, experienciariam novas 

tecnologias e interagiram com novas ferramentas, que podem ser importantes no mercado de 

trabalho atual. No processo de pesquisa e ação, os alunos desenvolvem um conjunto de 

competências, de saber-fazer que serão uteis na sua vida escolar e profissional (Monteiro, 

2009). Os objetivos de estágio foram conseguidos e o processo de intervenção fracionado em 

analise do contexto, planificação, concretização e reflexão, permitiram clarificar todas as 

etapas do processo de ensino.   

Para o professor a oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos durante a 

sua experiência profissional com os conhecimentos adquiridos e assimilados durante a 

realização do mestrado em ensino de informática, que permitiram melhorar as minhas 

capacidades pedagógicas, redefinir as minhas estratégias de ensino e também a minha 

autoconfiança como professor. A aplicação de método de ensino inspirado no método 

construtivista, em que o professor orienta o aluno na transmissão de conhecimentos e na 

construção do seu próprio conhecimento, e a adequação do processo de ensino, atividades e 

avaliação no contexto deste método, e a sua aplicação no contexto de pratica supervisionada 
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demonstra a minha evolução como professor e a influencia direta do mestrado em ensino de 

informática na minha forma de ensinar.  

 

7.2 Motivação Global do Estágio Curricular 

 

 De uma forma geral o estágio correu muito bem, desde a orientação do Professor 

Manuel Cabral e do acompanhamento do Professor Miguel Madureira que foi sempre muito 

disponível e deixou-me a vontade para implementar as estratégias que achasse necessárias, até 

a relação com os funcionários da escola. A cidade do Peso da Régua já é minha conhecida 

desde a infância, os meus pais possuem uma propriedade perto, fruto de a minha mãe ser 

natural da freguesia de Barrô no concelho de Resende, a 10 quilómetros da cidade, o que 

dispensa qualquer tipo de adaptação ou de conhecimento sobre a zona geográfica. O único 

inconveniente era ter de me deslocar desde a cidade de Gondomar na zona metropolitana do 

Porto, para a cidade do Peso da Régua, antes de assistir ou lecionar aulas do estágio, 

principalmente no inverno, devido as condições climatéricas e a sua influencia sobre as 

estradas. Antes aulas supervisionadas tive oportunidade de assistir diversas aulas do Professor 

cooperante, em diferentes percursos do ensino, desde a disciplina de TIC em turma numerosas 

do 7º e 8º anos, aulas técnicas do curso CEF de operador de informática e a aulas da 

componente técnica do curso de nível secundário profissional de tec. Multimédia, tive a 

oportunidade de assistir as turmas que podia lecionar, mas também podia escolher a turma em 

que pretendida realizar a minha intervenção, que após um diálogo com o professor cooperante 

facilmente chegamos a conclusão que o ideal era a turma de multimédia, devido eu já ter 

conhecimentos na área e a facilidade de lecionar a turma específica, nomeadamente o seu 

comportamento. Tive oportunidade de presenciar o ambiente educativo oficial novamente, 

uma vez que já não o fazia numa escola publica desde 2009, altura em que deixou de ser 

permitido os professores com habilitação própria para a docência se candidatarem ao 

concurso publico de professores e só em casos específicos poderem ser contratados em oferta 

de escola, o que orientou a minha função como professor para o ensino profissional, em 

centros de formação profissional, uma das razões para a minha inscrição no mestrado em 

ensino de informática.  

 A direção e os funcionários da escola sempre foram acessíveis e fizeram me sentir 

como o professor da escola, as próprias instalações escolares eram funcionais e adequadas a 



 
 

53 
 

realização da disciplina e daminha atividade como docente assim como os recursos 

tecnológicos sempre disponíveis durante a minha intervenção. 

 

7.3 Motivação global do curso            

 

De uma forma geral posso considerar a minha experiência no curso de Mestrado em 

Ensino da Informática da UTAD, uma experiência excelente, que me permitiu evoluir de 

forma considerável e ter neste momento outra visão sobre o ensino e sobre as atividades de 

docência. Já tinha sido professor no ensino público oficial durante quatro anos letivos, mas 

sou formador de disciplinas de informática 2006, ou seja, dez anos como formador, tinha 

muitos métodos de ensino que no essencial, era o que me parecia ser o mais correto para 

lecionar os conteúdos em causa, e até ao momento posso considerar que as minhas aulas 

sempre correram bem. Nunca tinha frequentado formação pedagógica, excetuando um a 

certificação de aptidões pedagógicas denominado CAP, que engloba um modulo de 10h sobre 

métodos de ensino, que deixa muita coisa por explicar na atividade de docente, e até 

considerando que as minhas aulas até corriam bem, desde o fim do primeiros ano letivo do 

curso, uma evolução no meu desempenho como professor, a assimilação de conceitos 

aprendidos no mestrado, ajudou a melhorar imenso as minhas aulas, e se anteriormente já as 

podia considerar boas, atualmente sinto-me muito mais a vontade para lecionar e melhor 

inserido no enquadramento geral como docente. Diversas situações na atividade de docente 

tornaram-se mais claras, o papel do professor, a importância da avaliação, métodos de ensino 

e a sua evolução, a aplicação destes métodos nos diferentes contextos, ferramentas educativas, 

uma imensidão de conceitos e métodos, que anteriormente não conhecia ou pelo menos na sua 

total exatidão, e que atualmente tenho conhecimento, e que me fez repensar a minha forma de 

lecionar assim como a visão que tenho do ensino e da atividade de docente. 

No geral sinto que a minha experiência como professor/formador durante 10 anos, me 

ensinou uma parte importante de como ser professor, como agir em momentos críticos, como 

motivar os alunos, como transmitir conhecimento recorrentemente de forma expositiva, 

aprendi grande parte da componente prática do ato de lecionar durante a minha atividade 

profissional, mas sentia-me algo perdido na profissão, devido ao não saber o porquê de muitas 

temáticas da atividade de docente, nem como sequenciar alguns processos no ato de ensinar, 

algo que me limitava na atividade de docência e que após a frequência do Mestrado em 

Ensino de Informática, se tornaram claros e transformaram a minha capacidade de lecionar e 
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conseguir transmitir conhecimento ou ajudar o aluno a construir o seu próprio conhecimento, 

a adoção de novas tecnologias já eram implementados por mim, mas aumentei o meu 

reportório de aplicações durante o curso, mas também como utiliza-las e em que momentos da 

aula as devo utilizar de forma obter o melhor resultado destas, em vez de, utiliza-las de forma 

excecional ou algo desviada do conteúdo curricular. A assimilação de imensos conteúdos e 

metodologias letivas aprendidas durante a frequência do curso, proporcionaram com que a 

minha prática letiva melhorasse imenso, mas igualmente proporcionou uma grande 

compreensão sobre a atividade de Docente, reorganizou a minha ideia sobre a forma de 

lecionar e a forma de superar as dificuldades na atividade de docente.  
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9.Anexos 
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Anexo A - Oferta formativa Escola Joao de Araújo Correia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

Anexo B -  Plano curricular do Curso Tec. Multimédia 
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Anexo C – Plano curricular da disciplina  
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Anexo D – Planificação Geral  
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Anexo E – Ficha de diagnóstico
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Anexo F – Planificação das aulas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

 

 



 
 

72 
 

 

 



 
 

73 
 

 

 



 
 

74 
 

 

 



 
 

75 
 

 

 

 



 
 

76 
 

 

 



 
 

77 
 

 



 
 

78 
 

Anexo G – Atividade 1 
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Anexo H – Atividade 2 
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Anexo I – Atividade 3 
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Anexo J – Atividade 4 
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Anexo K – Atividade 5 
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Anexo L – Atividade 6 
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Anexo M – Atividade final 
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Anexo N – Ficha Autoavaliação 
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Anexo O – Grelha observação 
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Anexo P – Grelha de avaliação  
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Anexo Q – Relatório de observação NEE  
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Anexo R – Adequação no processo de ensino aprendizagem NEE 
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Anexo S – Adequação curriculares NEE  

 

 


