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Resumo

Com este projeto de investigação, pretendo perceber, como objetivo central, qual a relação

que os educadores de infância do concelho de Chaves têm com as Tecnologias da Informação e

Comunicação e de que forma estas são usadas no quotidiano, no trabalho direto com as crianças e

perceber se os educadores de infância procuram formação, mais especificamente em TIC, de forma

a acompanharem o desenvolvimento tecnológico.

Na componente teórica, são discutidas algumas teorias do processo de ensino / aprendizagem,

de forma a perceber como estas vão influenciar a sociedade educativa atual, mais especificamente

em relação às TIC, quais as mudanças essenciais que trouxeram as novas Orientações Curriculares

para a Educação Pré-Escolar e a relação existente entre o jogo e as TIC. De seguida, é analisada a

importância dos media em educação, passando pela forma como estes estão inseridos no currículo

da  educação  pré-escolar,  como  podem  ser  usados  numa  sala  de  atividades,  pela  formação  de

educadores e professores em TIC e pelo tipo de instrumentos tecnológicos que podem ser usados

em educação pré-escolar e a forma como avaliar a sua qualidade.

Para o estudo, foi utilizado um inquérito por questionário a todos os educadores de infância

titulares de turma, dos estabelecimentos pertencentes à rede pública,  provados e IPSS, tendo-se

verificado que a utilização das TIC não é uma prioridade para os inquiridos. Consideram importante

a presença de um computador  na sala  de atividades,  funcionando,  na maioria  das vezes,  como

instrumento de trabalho para o educador e não para o manuseamento por parte das crianças. Por

outro lado, as formações no âmbito das TIC  não mereceram a devida atenção dos educadores de

infância do concelho de Chaves.

Palavras-chave: TIC,  Computador,  Software  educativo,  Educação  de  Infância,  Educação

para os Media.
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Abstract

With this research project, I intend to realize, as a central objective, the relationship that the

early childhood educators of the county of Chaves have with the Information and Communication

Technologies and how these are used in daily life, in direct work with children and to see whether

early  childhood  educators  seek  training,  more  specifically  in  ICT,  in  order  to  keep  pace  with

technological development.

In the theoretical component, some theories of the teaching / learning process are discussed,

in order to understand how these will influence the current educational society, more specifically in

relation to ICT, what are the essential changes that have brought the new Curricular Guidelines for

Pre-School Education and the relationship between the game and the new technologies. Next, the

importance of media in education is analyzed, as they are inserted in the curriculum of pre-school

education, how they can be used in an activity room, the training of educators and teachers in ICT

and the type of technological instruments which can be used in pre-school education and how to

assess their quality.

For  the  study,  a  questionnaire  survey  was  used  for  all  class-educators,  public  school

providers, and IPSS, and it was found that the use of ICT is not a priority for respondents. They

consider important the presence of a computer in the room of activities, functioning, in most cases,

as a working tool for the educator and not for the manipulation by the children. On the other hand,

ICT training did not deserve the attention of the kindergartens of the county of Chaves.

Keywords: ICT, Computer, Educational software, Childhood Education, Media Education.
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Introdução

Introdução

O presente estudo surge no âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Comunicação: Área

de Especialização em Comunicação e Tecnologia Educativas, da Universidade de Trás-os-Montes e

Alto Douro (UTAD). O grande objetivo é tentar perceber de que modo são usados os media, mais

concretamente as TIC na Educação Pré-escolar. Para tal, é essencial aferir sobre a formação que os

educadores de infância procuram, quais os recursos tecnológicos que têm à sua disposição e a forma

como são usados com as crianças. Mais importante do que explorar as TIC, é fundamental verificar

a qualidade dos recursos utilizados, nomeadamente do software educativo.

As Tecnologias da Informação e Comunicação estão, sem dúvida, introduzidas em todas as

áreas sociais, culturais e económicas da sociedade atual. Desta forma, também têm um papel fulcral

na  educação,  mais  particularmente  na  Educação  Pré-escolar.  Se  falamos  de  educação,  não

poderemos deixar de referir a contribuição de alguns pedagogos com as suas teorias de ensino /

aprendizagem, que vão ter influência nas diversas formas de introduzir as TIC no sistema educativo.

Toda a criança pequena aprende o que quer quando quer, pois esta tem uma curiosidade inata

sobre tudo o que a rodeia. A criança está sempre a brincar, a jogar, e é através deste jogo que ela

aprende, é através do jogo simbólico e das relações entre os pares que ela descobre a realidade. As

TIC são uma forma de estimular esta aprendizagem. Se tivermos conhecimento dos tipos de jogos,

dos materiais adequados para estimular a aprendizagem através de atividades lúdicas simbólicas e

das principais caraterísticas dos recursos materiais lúdicos, conseguiremos definir o momento certo

para introduzir as TIC.

Desde o início dos tempos, que o mundo está em constante mutação. Não podemos falar de

TIC sem antes referir os primeiros  media, desde o aparecimento do primeiro jornal, passado pela

primeira transmissão por ondas rádio, até ao aparecimento do primeiro computador. Hodiernamente,

vivemos numa sociedade onde a informação aparece de todas as formas e em todos os sítios, sem

que  se  procure.  O  grande  desafio  é  filtrar  todas  essa  informação  transmitida  pelos  media,

nomeadamente através do que é, atualmente, a grande rede mundial de comunicação, a internet. Nos

últimos anos, tem havido alguma investigação neste campo, apesar de insuficiente, no referente à
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Educação Pré-Escolar e têm surgindo alguns documentos oficiais, que vão de encontro à exploração

dos media de forma didática, em diversos graus de ensino. Um exemplo disso, no que concerne à

Educação Pré-escolar, é o Referencial de Educação para os Media, onde são propostas algumas

formas de incluir os media em educação. 

É indiscutível o poder de fascinação das máquinas sobre os alunos e professores. Porém, a

presença de computadores numa sala de aula não é suficiente para assegurar melhorias no ensino.

Há  fatores  como  a  localização  dos  equipamentos,  o  lugar  cronológico  que  vão  ocupar  na

organização  das  atividades  curriculares  ou  até  a  forma  como  estas  podem  estimular  o

desenvolvimento  da  linguagem,  o  pensamento  matemático  ou  o  conhecimento  do  mundo,  que

devem ser  tidos  em conta antes  de introduzir  as TIC no dia  a  dia  de uma escola.  O papel  do

professor ou educador não pode ser esquecido, pois este tem de avaliar em que momento e qual a

forma de que deve intervir quando se introduzem as TIC em educação.

Para que esta  intervenção seja  eficaz,  temos de combater  o  “infoanalfabetismo”,  a  Fenda

Digital,  a Exclusão Digital,  pois não é suficiente  ter  acesso à  informação, mas esta  tem de ter

qualidade, tem de gerar conhecimento. Para que esta realidade se concretize, o saber académico e

científico não é suficiente. Tem de haver interesse por parte dos professores em procurar formação,

para acompanhar a evolução da sociedade, ao nível tecnológico e cultural.

A escola  tem papel  fundamental  quando  se  fala  de  promover  a  sua  união  com as  TIC,

integrando-as curricularmente, que depende muito dos professores, pois estes têm de estar dispostos

a  repensar  o  modo de  ensinar,  deverá  haver  uma alteração do seu perfil  profissional,  das  suas

atitudes e uma constante atualização de conhecimentos.

Navegando pela internet ou explorando determinado software preconizado como educativo,

por si só, não revela uma introdução eficaz dos recursos. Antes de aplicar os  media numa escola,

deve ter-se em conta a qualidade dos recursos que se estão a usar. Neste sentido, será relevante

verificar a eficiência do material existente, mais concretamente, do software educativo. Para que

isto seja possível, devem ser conhecidas as diferentes perspetivas abordadas por diferentes autores

e, de igual modo, identificar quais as diferentes tipologias de software existentes.
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Assim, importa verificar quais as abordagens que têm sido feitas ao longo dos tempos sobre o

tema em questão, analisando, também, as formas de classificar determinado software. Depois de

analisados os  diversos critérios  de qualidade que terá  de ter  um software para ser considerado

educativo, será necessário formular instrumentos de avaliação dos mesmos.

Esta  investigação  pretende  analisar  “As  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  na

Educação Pré-escolar”.  Para tal,  foi  aplicado um inquérito por questionário aos educadores de

infância dos estabelecimentos públicos e particulares do concelho de Chaves, por se considerar a

metodologia mais adequada a este projeto de investigação.

Este estudo está organizado em três partes. A parte I corresponde à revisão da literatura que

fundamenta e suporta este estudo. A parte II refere-se à metodologia que foi usada e a parte III

refere-se às referências bibliográficas.
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Estrutura da dissertação

O presente projeto de investigação está dividido em tês partes. A primeira parte está dividida

em seis capítulos e corresponde ao enquadramento teórico, onde estão evidenciados os pressupostos

teóricos,  a partir  da opinião de diversos autores,  tendo como suporte a revisão bibliográfica da

temática em estudo e a análise dos dados recolhidos. Desta forma, os capítulos que integram o

enquadramento teórico são:

1. Sociedade da Informação

2. Comunicação – TIC – Educação

3. Teorias do processo de ensino / aprendizagem

4. Educação Pré-escolar

5. O Jogo e as TIC

6. Educação para os Media

À segunda parte deste projeto de investigação corresponde a metodologia de investigação,

onde é  descrita  a  metodologia utilizada e  onde estão definidos  os  objetivos de investigação.  É

também nesta parte que são apresentados e discutidos os resultados da investigação.

Para finalizar esta investigação, estão as referências bibliográficas utilizadas neste estudo e os

anexos.
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Sociedade da Informação e Comunicação

 1 Sociedade da Informação e Comunicação

Muito se tem falado da expressão “Sociedade de Informação”. Contudo, esta não é assim tão

recente. Importa, então, perceber quais as origens e de que forma esta influencia os dias de hoje.

Assim sendo,  para Gouveia (2004), citado por Vaz (2010: s.p.),

“A Sociedade da Informação está baseada nas tecnologias de Informação e Comunicação que envolvem

a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por meios eletrónicos,

como rádio,  televisão,  telefones e  computadores,  entre outros.  Essas tecnologias não transformam a

sociedade por si só, mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, económicos e políticos,

criando uma nova comunidade local e global: a Sociedade da Informação.” 

Gouveia (2004) refere, ainda, que, apesar desta expressão aparecer, com grande intensidade,

nos  anos  90,  o  conceito  de  Sociedade  de  Informação  data  de  décadas  anteriores.  Surgiu,

inicialmente, com os trabalhos de Touraine (1970) e Bell (1973) sobre as influências dos avanços

tecnológicos  nas  relações  de  poder,  em  que  a  informação  é  o  ponto  central  da  sociedade

contemporânea e onde as ideologias serão supérfluas.

Contudo,  esta  definição  não  gerou  consenso,  existindo  várias  perspetivas.  São,  também,

referenciados, por   Gouveia (2009), autores como: Gianni  Váttimo (1992), que defende que esta

sociedade incentiva a participação, reconhece e dignifica as diversidades e dá voz às minorias e

seria a partir desta perspetiva participativa que os valores passariam a ser construídos; Echeverría

(1999), segundo o qual serão criadas novas formas de interrelações humanas e sociais, através do

aparecimento de um “Espaço Virtual”, que será transterritorial, transtemporal, formando uma tele-

cidade; este “Espaço Virtual” iria transformar as noções de espaço e tempo tradicional e  Noam

Chomsky (1994),  para  o  qual  a  sociedade  da  informação  também  é  fruto  da  globalização

económica,  onde os grandes  grupos empresariais  é  que são os grandes  arquitetos da sociedade

global, permitindo uma maior circulação de capital e informação, “ignorando sistematicamente o

problema das profundas desigualdades em matéria de comunicações entre os países ricos e pobres.”
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Com o desenvolvimento da Internet e das Tecnologias da Informação e Comunicação, este

conceito  foi  abordado em reuniões  entre  os  chefes  de estado dos  governos mais  poderosos  do

planeta  (G7 e  G8),  em fóruns da Comunidade Europeia  e  da  OCDE,  tendo sido adotado pelo

governo  dos  Estados  Unidos,  por  várias  agências  das  Nações  Unidas  e  pelo  Banco  Mundial,

contribuindo para a instauração de um mercado mundial aberto e autorregulado.

No final da década de 90, surgiu um novo termo, empregado, particularmente, nos meios

académicos,  denominado  de  Sociedade  do  Conhecimento,  como  alternativa  à  Sociedade  da

Informação.

Vários autores se debruçaram sobre estes dois termos, tentando estabelecer diferenças entre

eles.  Desta  forma,  Abdul  Waheed  Khan  (Subdiretor  Geral  da  UNESCO  para  Comunicação  e

Informação), refere:

“A Sociedade  da  Informação  é  a  pedra  angular  das  sociedades  do  conhecimento.  O  conceito  de

“Sociedade de Informação”, a meu ver, está relacionado à ideia de “inovação tecnológica”, enquanto o

conceito  de  “sociedades  do  conhecimento”  inclui  uma  dimensão  de  transformação  social,  cultural,

económica, política e institucional, assim como uma perspetiva mais pluralista e de desenvolvimento. O

conceito  de  “sociedades  do  conhecimento”  é  preferível  ao  da  “sociedade  da  informação”,  já  que

expressa melhor a complexidade e o dinamismo das mudanças que estão ocorrendo. (…) o conhecimento

em  questão  não  só  é  importante  para  o  crescimento  económico,  mas  também  para  fortalecer  e

desenvolver todos os setores da sociedade.” (Khan: 2003, citado por Sánchez: 2016: pp. 235-263)

Para Castells (2003), citado por Gouveia (2004: s.p.)

“A Sociedade da Informação é um conceito utilizado para descrever uma sociedade e uma economia que

faz o melhor uso possível das Tecnologias da Informação e Comunicação no sentido de lidar com a

informação, e que toma esta como elemento central de toda a atividade humana.” 

As pessoas fazem uso das tecnologias no seu quotidiano (no trabalho, em casa e no lazer), não

só através da utilização das caixas automáticas, telemóveis, mas também no uso da internet, do

correio eletrónico e, mais recentemente, na utilização dos sistemas de vigilância vídeo, de controlo

de tráfego.
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O elemento fundamental não é a tecnologia, mas o que esta pode influenciar nas relações

entre as pessoas e entre as pessoas e as organizações. 

“As TIC  não são apenas ferramentas para se aplicar, mas processos para se desenvolver. (…) Pela

primeira vez na história, a mente humana é uma força produtiva direta, não apenas um elemento decisivo

do sistema de produção.” (ob. cit.)

Assim, Castells (2002),  assinala  as  principais  caraterísticas  desta  nova  sociedade,

denominada, de igual modo, de sociedade pós industrial:

• A informação  é  a  sua  matéria-prima  –  a  informação  e  a  tecnologias  complementam-se

mutuamente;

• Capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias – a influência que os meios

tecnológicos exercem na vida social, económica e política da sociedade;

• Lógica de redes – facilita a interação entre as pessoas;

• Flexibilidade – caraterística que permite reconfigurar, alterar e reorganizar as informações;

• Convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado – todos podem

contribuir  para  a  produção  de  informação,  exercendo  um  papel  ativo  na  produção  do

conhecimento.

Em relação à Sociedade do Conhecimento, no ponto de vista de Manuel Castells,

“trata-se de  uma sociedade na qual  as  condições  de geração de conhecimento  e processamento de

informação  foram  substancialmente  alterados  por  uma  revolução  tecnológica  centrada  no

processamento da informação, na geração do conhecimento e nas tecnologias da informação.”  (Burch:

2006: s.p.)

Nesta perspetiva, a Sociedade da Informação é, também, uma Sociedade do Conhecimento.

Cláudio de Musacchio defende que, para se pertencer à Sociedade da Informação, basta ter acesso à

informação disponibilizada através dos meios de comunicação e equipamentos eletrónicos.  Para

pertencer à Sociedade do Conhecimento, importa interagir com os outros, através da utilização das

redes sociais, partilhando ideias, aprendendo uns com os outros.
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“Não basta ter acesso ao dicionário gigante de informação; é preciso que ele faça sentido a todos nós e

o laboratório de troca de experiências são as redes sociais.” (Musacchio: 2014; p. 8)

No que respeita aos diversos pontos de vista, são de destacar os documentos originados da

CMSI (Cimeira Mundial da Sociedade da Informação).

Assim sendo, na Declaração de Princípios de Genebra, pode ler-se:

“Nós (...) declaramos nosso desejo e compromisso comuns de construir uma Sociedade da Informação

centrada na pessoa, integradora e orientada ao desenvolvimento, em que todos possam criar, consultar,

utilizar e compartilhar a informação e o conhecimento, para que as pessoas, as comunidades e os povos

possam empregar plenamente suas possibilidades na promoção do seu desenvolvimento sustentável e na

melhoria da sua qualidade de vida, sobre a base dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas

e respeitando plenamente e  defendendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos”. (Getschko,

2014: p. 16)

Na Declaração da Sociedade Civil, por sua vez, no seu essencial, diz:

“Nós  nos  comprometemos  a  constituir  sociedades  da  informação  e  da  comunicação  centradas  nas

pessoas, abrangentes e equitativas.  Sociedades nas quais todos possam criar, utilizar, compartilhar e

disseminar livremente informação e conhecimento, assim como ter acesso a eles para que indivíduos,

comunidades e povos sejam habilitados para melhorar sua qualidade de vida e colocar em prática todo

seu potencial”. (Burch: 2006, citada por Gloria: 2010: s.p.)

Com  base  neste  compromisso,  as  políticas  associadas  à  Sociedade  da  Informação,

nomeadamente  as  iniciativas  na  União  Europeia,  propõem  alguns  planos  que  incentivam  a

integração das Tecnologias e Informação e Comunicação em todas as áreas de atividade.

Em Portugal, já se percorreu um longo caminho, começando com a criação, em 1997, do

Livro Verde para a Sociedade de Informação, que

“… pretende ser uma reflexão estratégica para a definição de um caminho de implantação da Sociedade

da Informação em Portugal, numa perspetiva transversal, centrada nas suas manifestações nos múltiplos

domínios da vida coletiva e da organização do Estado, e subordinada a preocupações de estímulo à
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criatividade, à inovação, à capacidade de realização, ao equilíbrio social, à democraticidade de acesso,

à protecção dos carenciados e dos que apresentam deficiências físicas ou mentais.” (MCT: 1997: p. 7)

Neste sentido,  a Sociedade da Informação exige,  por parte  dos cidadãos,  uma sistemática

consolidação e atualização dos seus conhecimentos.

Os meios de comunicação possibilitam que os cidadãos sejam portadores de uma imagem do

mundo, de uma forma fácil e sem esforço, o que não ocorre no ensino formal, para que o sucesso

seja alcançado. Tal situação faz com que o professor assuma uma postura diferente, isto é, tenha que

transformar a escola num espaço atraente, onde o aluno não é apenas um mero espetador, mas sim o

construtor do seu próprio conhecimento.

A formação ao longo da vida é assegurada em torno de quatro aprendizagens, que são os

quatro pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em comum

e aprender a ser.

Existe uma ligação entre a educação e a sociedade da informação, uma vez que assenta na

aquisição, a atualização e utilização dos conhecimentos. Desta forma, “…a educação deve facultar

a todos a possibilidade de terem ao seu dispor, recolherem, seleccionarem, ordenarem, gerirem e

utilizarem essa mesma informação.” (ob. cit.: p. 40)

As tecnologias de informação e comunicação oferecem grandes potencialidades à educação e

formação,  pois  permite  um enriquecimento  dos  saberes  de  forma  contínua,  melhorando,  desta

maneira, a qualidade do ensino.

Neste sentido, com vista ao aproveitamento dessas mesmas potencialidades, o Livro Verde

para a Sociedade de Informação e Comunicação em Portugal, contém alguns programas, aos quais

as empresas podem concorrer, no sentido de promover uma reflexão sobre o tema e, ao mesmo

tempo, ajudar a criar infra estruturas para que o “sonho” de uma comunidade global se possa tornar

real.
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Este documento engloba e aplica-se a todas as áreas. No entanto, o meu estudo incidirá na

componente: Educação. Perante isto, para poder informatizar a Educação, foram adotadas várias

estratégias, com o mesmo objetivo comum:

 1 Equipar os estabelecimentos escolares – Para que se consiga realizar o determinado ensino

através da tecnologia, têm de ser criados meios para que tal seja possível. Deste modo, foram

criados três programas no sentido de melhorar as condições físicas dos estabelecimentos:

• Projeto MINERVA – de 1985 a 1994, tinha como principais objetivos: “… apetrechamento

informático  das  escolas,  formação  de  professores  e  de  formadores  de  professores;

desenvolvimento de software educativo; promoção da investigação no âmbito da utilização

das Tecnologias da Informação e Comunicação nos Ensinos Básico e Secundário.”  (MCT,

1997: p. 41);

• Programa Nónio-Século  XXI  –  lançado  em outubro  de  1996,  foi  subdividido  em quatro

subprogramas:

✔ Aplicação e desenvolvimento das TIC;

✔ Formação em TIC;

✔ Criação e desenvolvimento de software educativo;

✔ Difusão de informação e cooperação internacional.

• Projeto de Rede de Comunicação para Universitários – a RCU é lançada pela PT, com o apoio

do INESC, com o propósito de dar acesso à rede RDIS a cerca de 500 estudantes do ensino

superior;

 2 Proporcionar  formação  adicional  aos  professores  – A  qualificação  do  profissional  de

educação é essencial para que este processo seja efetuado com sucesso, na medida em que se

pode colocar a questão sobre qual o interesse de se possuir nas escolas os meios, se não existe

um profissional com formação especializada para trabalhar com os mesmos. Com a Sociedade

de Informação e, com a proliferação das TIC,  “Já não basta que os professores se limitem a

transmitir conhecimentos aos alunos, têm também de os ensinar a pesquisar e a relacionar

entre  si  diversas  informações,  revelando  espírito  crítico.” (MCT:  1997:  pp.  42-43).  Neste

sentido, foram criadas redes de comunicação educacionais (programa GLOBE), pois esta é uma
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forma de comunicação a longas distâncias mais eficaz do que uma simples carta, que tem como

objetivos:

• Desenvolver as capacidades de observar, compreender e partilhar a informação recolhida;

• Contribuir para o conhecimento científico do Planeta;

• Generalizar o recurso às TIC, nomeadamente a internet.

Assim, a Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC, 2012), tutelada pelo Ministério

da Educação e Ciência, desenvolveu alguns projetos, a saber:

TIC nas escolas

Em 1997, todas as escolas do 5º ao 12º ano foram ligadas à internet e, até 2001, todas as

escolas, por RDIS. Com o objetivo de assegurar uma rede integrada de investigação em educação,

foi criada a RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade;

Em 2002, o programa internet@eb1, coordenado pela FCCN – Fundação para a Computação

Científica Nacional, foi criado, com o objetivo de incluir as Escolas Superiores de Educação dos

Institutos  Politécnicos  nas  atividades  realizadas  nas  escolas  do  1º  ciclo  do  ensino  básico.  Este

programa  teve  como  principal  função  facilitar  e  promover  a  utilização  da  internet  para  fins

educativos  e  proporcionar  formação de  professores  para  situações  educativas  concretas.  A este

programa  deu  lugar  um  outro  –  CBTIC@EB1,  coordenado  pela  CRIE  –  Equipa  de  Missão

Computadores, Redes e Internet na Escola. Este propunha atividades em TIC mais amplas, tal como

a integração destas nas várias áreas curriculares do 1º ciclo.

Em janeiro de 2004, do Gabinete da Ministra do Ministério da Ciência e do Ensino Superior,

foi redigido um documento, que define as linhas gerais estratégicas do Programa Operacional da

Sociedade do Conhecimento – Futuro 2010. É pretensão deste programa intervir em todas as áreas

da sociedade, desenvolvendo instrumentos e mecanismos, com o objetivo de
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“estimular as várias vertentes da Economia e Sociedade baseadas no Conhecimento, em que assume um

papel privilegiado a consolidação da Sociedade da Informação.” (MCES, 2004: p. 4)

Nesta  perspetiva,  importa  dotar  os  indivíduos  de  competências  ao  nível  das  TIC,  sendo

necessário,  por  outro  lado,  um maior  investimento  nas  TIC em todos  os  setores  da  sociedade

portuguesa.

Foram, assim, estabelecidos três eixos prioritários de intervenção:

• Eixo Prioritário 1 – Promoção da eficiência na administração pública;

• Eixo Prioritário 2 – Sociedade da Informação;

• Eixo Prioritário 3 – Projetos mobilizadores na área da Sociedade do Conhecimento.

Com esta vontade de modernizar todos os setores da sociedade portuguesa, verificou-se, que,

em Portugal, em janeiro de 2006, todas as escolas do 1º ao 12º ano, estavam ligadas, em banda

larga, à internet.

Computadores para Estudantes

Elaborado em julho de 2005 e aprovado em agosto de 2007, o Plano Tecnológico do XVII

Governo  inclui  um  plano  de  ação  sob  o  tema  Mobilizar  a  Sociedade  da  Informação  e  do

Conhecimento – Ligar Portugal. (MCTES, 2005)

Este plano estabelece como objetivos:

➔ Atingir uma média de 2 alunos por computador com ligação à Internet;

➔ Equipar todas as salas de aula com videoprojetor;

➔ Assegurar em todas as escolas acesso à Internet a pelo menos 48 Mbps;

➔ Adotar um cartão electrónico de identificação para todos os alunos;

➔ Massificar o uso de meios eletrónicos de comunicação, fornecendo endereços de correio

eletrónico a todos os alunos e professores;
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➔ Assegurar que 90% dos professores e 50% dos alunos certifiquem as suas competências em

TIC.

Assim sendo, com o objetivo de fazer chegar computadores à maior parte das famílias com

estudantes, e tal como previsto no programa Ligar Portugal, foi aprovado, em 2006, um sistema de

deduções  fiscais,  que  iria  facilitar  a  aquisição  de  computadores  por  parte  das  famílias  com

estudantes.

O governo lançou, em 2007, o programa  e-escola, facilitando a aquisição de computadores

portáteis, com ligação à internet, aos alunos do 5º ao 12º ano. Na mesma altura, foi lançado o

programa e.professor, nos mesmos moldes, para os professores do ensino básico e secundário.

Apenas para os alunos do ensino básico (1º ao 4º ano), foi lançado, a 3 de julho de 2008, o

programa  e.escolinha,  com  o  aparecimento  do  Computador  Português  de  Baixo  Custo  –  O

Magalhães.

A UMIC (2012) apostou, ainda, noutros projetos, com vista a modernizar tecnologicamente

todos os setores da sociedade portuguesa, a referir:

➔ TIC na Educação de Adultos;

➔ TIC na Formação Profissional;

➔ Reconhecimento de competências em TIC;

➔ Formação aberta em Espaços Internet;

➔ Cursos de especialização tecnológica em TIC;

➔ Academias TIC;

➔ Licenciaturas em TIC;

➔ Formação avançada em TIC.

Na  União  Europeia,  foram tomadas,  também,  algumas  iniciativas  para  a  mobilização  da

Sociedade da Informação.
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Com o programa eEurope 2002, preparado pelo Conselho e pela Comissão Europeia para o

Conselho Europeu da Feira, em junho de 2000, estabeleceu-se, como principal objetivo, “tornar a

Europa a economia mais competitiva e dinâmica do mundo.” (CUE, 2000).

Para isto, foram criadas três grandes metas:

➔ Proporcionar uma internet mais barata, rápida e segura;

➔ Investir nas pessoas e nas qualificações;

➔ Estimular a utilização da internet.

Na continuação deste plano, surge, em junho de 2002, o Plano de Ação a apresentar com vista

ao Conselho Europeu de Sevilha, o eEurope 2005.

Realizada uma avaliação dos resultados do eEurope 2002, verificaram-se alguns progressos:

➔ A penetração residencial da Internet duplicou;

➔ Foi instaurado o quadro das telecomunicações;

➔ Os preços do acesso à Internet diminuíram;

➔ Quase todas as empresas e escolas estão conectadas;

➔ A Europa possui atualmente a rede dorsal de investigação mais rápida do mundo;

➔ O quadro jurídico do comércio electrónico está em grande parte instaurado;

➔ Há mais serviços da administração pública disponíveis em linha;

➔ Está a ser criada uma infra-estrutura de cartões inteligentes;

➔ Foram adotadas e recomendadas, nos Estados-Membros, as orientações para a acessibilidade

da Web.

Verificou-se, então, que,

“para gerar crescimento, é necessário converter a conetividade em atividades. Este é o ponto central do

eEurope 2005:  estimular serviços,  aplicações  e  conteúdos  que  criem novos  mercados e  reduzam os

custos, conduzindo ao aumento da produtividade em toda a economia.” (CCE, 2002: p. 7)
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Como  resultado  da  aplicação  do  programa,  surgiram  as  ligações  em  banda  larga  e  as

plataformas de acesso alternativas, como a televisão digital ou os sistemas móveis 3G, facilitando,

desta forma, a inclusão, nomeadamente a pessoas com necessidades educativas especiais.

Posto isto, segundo este programa, em 2005, a Europa deveria ter:

➔ Serviços públicos modernos em linha;

➔ Administração pública em linha;

➔ Serviços de ensino em linha;

➔ Serviços de saúde em linha;

➔ Um ambiente dinâmico de negócios electrónicos;

E, como elementos determinantes para estes:

➔ Disponibilidade generalizada de acesso em banda larga a preços competitivos;

➔ Uma infra-estrutura da informação segura.

Após  o  término do programa eEuro  2005,  a  Comissão  Europeia  teceu  as  suas  primeiras

considerações na sua iniciativa – i2010. ( CCE, 2005) Neste documento, e seguindo as suas linhas

orientadoras,  “os estados membros têm vindo a adotar  estratégias  para a expansão da banda

larga.” (MCTES, 2005: p. 22)

Assim, os governos da União Europeia, tomaram como compromisso:

➔ Promover o acesso à Internet à generalidade da população;

➔ Estimular  a  utilização  de  serviços  sobre  banda  larga,  com  ênfase  em  zonas  menos

favorecidas;

➔ Apoiar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação para aumentar o crescimento

económico e a produtividade das empresas.
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Segundo Lamas (2000), citado por Flores (2010: s.p.),

“...la obra que se ha logrado por la humanidad ha sido producto de la inteligencia, la creatividad y la

voluntad del hombre.”

Para  se  compreender  o  uso  da  informática  educativa  na  preparação  dos  professores,  é

fundamental refletir em três aspetos em que nos movimentamos: sociedade, educação e informática.

No que diz respeito à sociedade, é imprescindível referir que esta apresenta desafios, como: o

elevar  do  nível  de  vida,  educação  e  cultura.  Este  desenvolvimento  científico  tecnológico  tem

crescido  sem  precedentes,  o  que  leva  a  que  a  compreensão  /  conhecimento  do  homem  varie

substancialmente. 

Atualmente, caso se tenha em consideração o desenvolvimento da ciência e tecnologia, está-

se perante uma Revolução da Informação, que antecede muitos e, como tal, é denominada como

Sociedade da Informação.

Presentemente,  fala-se  de  uma  Economia  Internacional  do  Conhecimento.  No  entanto,

segundo o mesmo autor, é possível constatar que existe uma diferença entre os países desenvolvidos

e  não  desenvolvidos,  uma  vez  que  os  primeiros  definiram  estratégias  e  aumentaram  o  seu

conhecimento,  enquanto nos outros as dificuldades são cada vez maiores,  dado ser mais difícil

conseguir  aceder  a  uma  infra-estrutura  económica  que  possibilite  o  acesso  à  tecnologia

indispensável à informação e ao seu dinamismo.

No  que  concerne  à  educação,  cada  dia  é  maior  a  exigência  quanto  à  preparação  dos

profissionais em se integrar nos contextos tecnológicos.
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As  tecnologias  informáticas  e  as  telecomunicações  oferecem  amplas  possibilidades  que

requerem aplicação mediante planos integrais baseados em análises críticas e no desenvolvimento

metodológico.

Em toda esta preparação do indivíduo, é essencial ter em conta os problemas e dificuldades

que se vão enfrentar, assim como causas e alternativas de solução.

Desta forma tradicionalmente reconhece-se que o processo de ensino/aprendizagem move-se

entre dois pólos:

• Uma aprendizagem dirigida pelo professor (a atividade do estudante é muito dependente o

que contradiz as exigências atuais);

• Uma  aprendizagem  auto  dirigida  (a  atividade  é  baseada  no  diálogo  e  o  estudante  é  o

responsável pela busca dos novos conhecimentos).

Lamas (2000: s.p.) é da opinião de que deveria existir um equilíbrio entre ambos os tipos de

aprendizagem, considerando que ambos os extremos se complementam.

Contudo, não há dúvidas de que o ser humano precisa de estudar ao longo da sua vida, logo o

professor deverá ensinar a execução de tal tarefa. 

Por tudo isto, é fundamental um aperfeiçoamento do sistema educativo, que dê resposta aos

problemas do desenvolvimento dos conhecimentos, a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e

uma educação permanente a partir da participação do estudante.

Quanto  à  informática,  existe  uma  necessidade  em  analisá-la,  conjuntamente,  com  a

comunicação. A aplicação prática das redes de computadores provocou uma verdadeira revolução

na informática, cujas vantagens se expressam em termos de recursos, comunicação, informática,

etc. Um grande exemplo atual é a Internet.
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Assim, foram muitos os recursos utilizados pelo homem para a comunicação e transmissão da

informação.

Ambos os pilares, comunicação e informação, através de uma convergência,  permitiram o

desenvolvimento do que é chamado hoje como Tecnologias da Informação e da Comunicação.

Desta  maneira,  pode-se  dizer  que,  no  contexto  da  sociedade  atual  e  suas  expectativas,  é

imprescindível aumentar a qualidade da educação, no sentido de ser entendida como um método do

qual não pode ser excluído o uso da Informática,

Sem dúvida de que  as  TIC criam novos contornos,  tanto  humanos,  como artificiais  e  de

comunicação não conhecidos até à atualidade, desempenhando novas formas de interação entre os

usuários e as máquinas.

Almenara (2008:  p.  84)  defende  que  esta  interação  deverá  ser  planificada  e  desenhada

previamente, com vista a uma melhoria da qualidade do ensino e, 

“desde esta perspectiva, (…) las TICs pueden ser un elemento significativo para alcanzar innovaciones

en el terreno educativo desde diferentes perspectivas, si bien, apuntemos desde el principio que deben

darse una serie de condiciones, (…) porque es más fácil introducir las tecnologías que cambiar las ideas

que  manejamos  sobre  las  mismas,  y  porque  su  mera  introducción  no  es  un  factor  de  innovación

educativa.”

Existem diversos motivos que levaram a introduzir as TIC no ensino. Bates (2001)

As TIC que são introduzidas, neste momento, na escola, tal como aquelas que são usadas nos

desenvolvimentos comunicativos atuais são as tecnologias de vídeo e informática.

São distintas as caraterísticas relacionadas com as TIC. Para  Almenara (1996), destacam-se

as  seguintes:  interatividade,  inovação,  digitalização,  elevados  parâmetros  de  qualidade

imagem/som, diversidade, inter conexão, automatização, ….
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Todas estas caraterísticas deverão ser assumidas por cada concreta TIC. Como exemplo; a

caraterística interatividade permite adquirir um sentido pleno do terreno educativo e didático.

Na sua maioria, os meios de comunicação convertem o usuário, quase exclusivamente, como

um mero recetor das mensagens elaboradas pelos outros. Em contrapartida, as TIC possibilitam ao

usuário a elaboração de mensagens, assim como a decisão da informação a seguir, estabelecendo

um ritmo, quantidade e aprofundamento da informação que deseja.

Desta forma, as TIC permitem adquirir informação nas melhores condições técnicas no menor

tempo possível, tal como exige a nossa cultura Ocidental.

Apesar  das  TIC  se  apresentarem  como  independentes,  têm  fortes  possibilidades  de,  ao

interligarem-se, formarem uma nova rede de comunicação, de modo a que implique um reforço

mútuo das tecnologias unidas, que levam a um maior impacto que as individuais.

Quando se analisam as TIC, há uma tendência para citar as suas possibilidades, capacidades e

potencialidades  para  a  transmissão  da  informação,  assim  como  os  aspetos  sócio-culturais  e

políticos, existindo uma tendência para se esquecer os aspetos comunicativos e informativos.

As  TIC  estão  a  desempenhar  uma  modificação  bastante  significativa  nos  ambientes

tradicionais e clássicos da comunicação, destacando-se, para   Almenara (1996: s.p.), três grandes

direcções:

“- modificación en la elaboración y distribución de los medios de comunicación.

- crear nuevas posibilidades de expresión.

-  desarrollar nuevas extensiones de la información, acercándonos al concepto formulado por Mcluhan de la

"aldea global". 

Centrando-nos  no  primeiro  aspeto  mencionado,  o  modo  como  se  utilizam  as  TIC,  tem

influência no processo de criação de qualquer meio educativo. Assim,  Cebrián  Herreros (1992)
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chama  à  atenção  para  a  sua  influencia  nas  fases  de:  produção/pós-produção;

armazenamento/tratamento e recepção/acesso.

No que diz respeito à produção/pós-produção o elemento básico consiste na captação direta da

informação,  sendo  imprescindível  não  esquecer  que  esta  pós-produção  deu  lugar  a  novas

instrumentos  comunicativos,  como  os  hiper  textos  e  hiper  medias.  Nos  primeiros,  pode-se

contemplar como sendo considerados um sistema de organização e armazenamento da informação.

Os segundos incluem os primeiros na medida em que descrevem a estrutura de hiper textos que

incorporam meios adicionais – como por exemplo o CD-ROM – que possibilitam a construção de

espaços comunicativos.

As  TIC,  devido  ao  desenvolvimento  das  memórias  óticas  e  eletrónicas  transformaram as

ideias que, normalmente manobram o ordenamento e tratamento da informação, pois o volume da

informação a que o usuário pode ter acesso é muito maior e o tempo de aquisição é menor.

Outro destaque é para a difusão e transporte, que possibilita a translação da informação de um

posto para o outro. Neste sentido, é fundamental que a escola comece a alfabetizar os alunos para a

descodificação de mensagens emitidas pelos meios de comunicação. Contudo, esta tarefa ainda não

é levada a cabo. No entanto, é de realçar que esta responsabilidade não é apenas do professor, mas

também da família.

Assim, como referiram Orozoco e Charles (1992), a família é um mediador muito importante

relativamente aos meios de comunicação, na medida em que os pais devem fazer com que os filhos

se centrem em outras atividades que não sejam apenas a observação dos programas de televisão,

tendo que aumentar a oferta da informação e comunicação através de diversos meios.

A escola, por sua vez, não intervém apenas porque generalizam atividades específicas, mas

também dado o modelo social e cultural em que se desenvolve. É igualmente objeto de influência os

meios que a escola disponibiliza, uma vez que, se a escola permitir a interação com a informação de
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diversos  meios,  formam alunos mais  críticos  e  dispostos  a  agir.  Aqui,  é  fundamental  realçar  a

formação em meios de comunicação que o professor deverá incluir.

Assim, as TIC exigem novos modelos de estruturas organizativas dos centros, pois o modelo

de organização do centro não vai apenas influenciar o tipo de informação transmitida, valores e

filosofia  que a  educação abarca,  mas também todos  os  materiais  que  englobam o processo de

ensino/aprendizagem, as funções que distribuem e os espaços que concedem. 

Desta maneira, de acordo com  Almenara (1996), as trocas tecnológicas acerca do acesso à

informação  e  seu  tratamento  influenciam os  âmbitos  sociais  e  educacionais,  facilitando  novas

formas  de  comunicação,  novas  culturas  sociais  e  comunitárias,  novas  formas  de  transmitir  e

reorganizar os saberes.  No caso particular da educação,  as TIC apresentam formas atrativas de

reorganização das dinâmicas educativas e escolares, que, de certa forma, podem estar a questionar

as dinâmicas escolares já presentes.

O processo comunicativo possibilita, à pessoa, construir a sua própria consciência, conduta,

pensamento e acção. O êxito do processo comunicativo entre as pessoas é favorecido pelos géneros

discursivos,  linguagens  sociais  e  intertextualidade.  A  comunicação  requer  um  certo  tipo  de

entendimento e abstração para se poder aprender quando se está a comunicar.

Por fim, a interatividade e a comunicação com as TIC deveria estar determinada através das

possibilidades das pessoas e não tanto pelas prestações técnicas. Caso tal acontecesse, o campo de

experiência  cultural  e  pessoal  aumentaria,  uma  vez  que  as  referidas  experiências  poderiam

vivenciar-se mais ao nível de grupo e não de uma forma unipessoal.

Deste modo, o ensino das tarefas comunicativas e das TIC seria sempre recomendado pela

perspectiva  sociocultural  e,  ao  mesmo tempo,  pela  inovação de  novas  formas  de  comunicação

complementares às que as técnicas proporcionam.
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De facto, as TIC estão cada vez mais presentes na sociedade em que vivemos, estando a ser

implementadas  em  diversas  áreas,  nomeadamente  na  educação.  Atualmente,  existem  inúmeros

recursos  tecnológicos  no  mercado  que  um  profissional  de  educação  poderá  ter  acesso,  sem

dificuldade, logo não os poderá deixar de parte, sem tentativa de uso, da melhor forma.

As teorias pedagógicas de Piaget e Vigotsky, apesar de não terem sido criadas para o efeito,

deram o seu grande contributo em termos de compreensão acerca dos usos pedagógicos que se

podem adaptar na aplicação de um determinado recurso tecnológico numa sala de atividades com

crianças.

Com a evolução dos computadores ao longo dos tempos, surgiu a necessidade de adaptar as

ferramentas que são utilizados, pelos mesmos, ao ensino, sendo cada vez mais sofisticadas.

Face  a  este  progresso,  será  necessária,  e  com  alguma  urgência,  a  modernização  dos

estabelecimentos de ensino, com vista a incorporar estas TIC no ambiente de aprendizagem de todas

as crianças.

O papel das TIC na Educação tem vindo a ser cada vez mais apreciado ao longo dos tempos.

Estas deixaram de representar apenas mais uma disciplina ou atividade, passando a servir como

apoio  a  quase todas  as  atividades  e  aprendizagens.  Representam uma poderosa ferramenta  que

converte os alunos, de simples recetores de informação e conhecimentos a participantes ativos no

ato educativo.

Verifica-se que as crianças que utilizam corretamente os recursos informáticos nesta faixa

etária apresentam o seu raciocínio mais desenvolvido, pois a criança fica a saber o porquê das

coisas, não se limitando a decorar soluções, sem saber como foram encontradas. Contudo, existe

ainda, no nosso domínio pré-escolar, uma enorme resistência à mudança, ou seja, os computadores

continuam a ser, em muitos Jardins de Infância, mais um ornamento da sala, do que, propriamente,

uma ferramenta de educar.
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Poderão haver muitos motivos para a não utilização deste recurso numa sala de atividades.

Um deles poderá ser o facto do monitor de um computador transmitir alguma radiação e que isso

poderá afetar a saúde da criança.  No entanto,  estas estão presentes,  diariamente,  a este mesmo

perigo  com a  televisão,  os  videojogos… Esta  é  uma  das  razões  inadequadas  à  utilização  dos

computadores.

Desta forma, todo este progresso tem de ser feito mediante as caraterísticas de cada criança: a

sua  faixa  etária,  o  seu  desenvolvimento  aos  vários  níveis,  entre  outras  caraterísticas.  Logo,  a

máquina não deve ser apresentada como um fator totalizador, uma vez que a criança é que deve ir

realizando as diversas tarefas propostas ao seu próprio ritmo. Não podemos esquecer, também, o

facto de que as crianças, nesta faixa etária, não são avaliadas por certo ou errado, mas sim medindo

o que conseguem ou não fazer mediante uma atividade proposta. Outro fator que deve ser tido em

conta é o  facto de cada criança ser diferente de todas  as outras,  uma vez que o que pode ser

agradável para uma, já pode ser desagradável para outra; cada caso é um caso e deve ser tido em

conta a individualidade de cada criança.

Assim, e como refere  Valente (1993), os computadores na educação devem ser usados, de

forma inteligente, como auxiliares do processo de construção do conhecimento, como uma máquina

a ser ensinada.

A criança será a que vai dar as instruções ao computador, de modo a este efetuar tudo o que é

desejado pela mesma, deixando de ser o computador a controlar a criança.

Mediante  todo  este  progresso,  coloca-se  a  questão  de  o  computador  vir  a  substituir  o

Educador / Professor numa sala de atividades. Neste sentido, a escola perderá todo o seu valor como

transmissora  de  conhecimentos  e  regras  sociais,  deixando  que  seja  o  computador  e  os  seus

programas educativos a tratar dessa tão importante tarefa.
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 3 Teorias do processo de ensino/aprendizagem

Este capítulo terá como função descrever as teorias de aprendizagem e os seus autores mais

relevantes, seguindo uma trajetória temporal, com o objetivo de verificar de que maneira é que estes

mesmos  pressupostos  teóricos  foram evoluindo,  ao  longo  dos  tempos,  e  de  que  maneira  estes

interferem no sistema educativo, nomeadamente nas tecnologias educativas.

Neste sentido, importa verificar como se produzem os processos de ensino / aprendizagem

que fundamentam o desenvolvimento dos media e das TIC e de que maneira os condicionam.

 3.1 Perspetiva Conductista – Skinner

Muitos  autores  se  poderiam  inserir  na  terminologia  “conductista”.  Contudo,  a  maior

influência  exercida  no  campo  educativo  é,  de  facto,  de  B.  F.  Skinner,  formulador  do

condicionalismo operante e do ensino programado.

Deste modo, importa referir que o principal ponto de interesse de Skinner tem sido a análise

experimental do comportamento. Este defende que determinadas ações, se forem reforçadas com

algum estímulo (positivo ou negativo), serão ou não bem assimiladas. Desta forma, para  Skinner

(1985: p. 74),

“toda a consequência da conduta que seja recompensante ou, para dizer mais tecnicamente, reforçante,

aumenta a probabilidade de novas respostas”.

Por outro lado, segundo o ponto de vista de Le Ny (1964), o reforço depende da realização da

resposta, enquanto na situação clássica, esse reforço (designado como estímulo absolto), é dado em

todas as situações, quer a reação condicional tenha sido concretizada ou não.
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A partir da década de cinquenta, Skinner dedica grande parte do seu interesse ao estudo da

situação  de  aprendizagem  escolar,  sendo  o  seu  nome,  atualmente,  mais  associado  ao  ensino

programado,  consistindo  este  na  apresentação  sequencial  de  perguntas  e  na  consequência

correspondente das respostas dos alunos. 

Foram nesta altura que surgiram as primeiras utilizações dos computadores (através do Ensino

Programado).

Os programas utilizados são baseados em programas de exercitação e prática muito precisos,

baseados na repetição. À medida que se vai evoluindo no programa, vai-se descobrindo que não se

consegue chegar ao fim da atividade se não se fizer tudo o que está para trás, ou seja, cada paço

capacita o sujeito para resolver o seguinte.

Para  Skinner,  desde  que  o  programa esteja  bem desenhado,  a  criança  não  terá  nenhuma

dificuldade em explorá-lo, pois o programa contém todos os estímulos (reforços) que permitem à

criança progredir na aprendizagem.

 3.2 Aprendizagem significativa de Ausubel

Esta teoria prende-se, fundamentalmente, com a aprendizagem de conteúdos programáticos.

Na formulação da sua teoria a palavra “significativa” é utilizada por oposição a “memorístico” ou

“mecânico”.

Todo o processo educativo prende-se com os conhecimentos que a criança já tem adquiridos

no ato da aprendizagem. Aqui, é o professor quem prepara as aulas e o aluno limita-se a ouvir, ou

seja, este tem um papel passivo, não interveniente. Por isso mesmo, denomina-se, segundo Ausubel;

Novak y Hanesian (1989), de aprendizagem por receção.
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Ausubel  é  extremamente  crítico no que concerne ao  ensino  programado de Skinner,  pois

defende que são, de facto, meios eficazes para propor às crianças situações de descoberta, mas, por

outro lado, não podem substituir a realidade do laboratório.

Por outro lado, destaca a importância dos computadores no ensino como possibilitadores do

controle  de  muitas  variáveis,  simultaneamente,  sendo  extremamente  necessário  que  venha

substituída por  “uma teoria validada empiricamente da receção significativa e da aprendizagem

por descoberta.” (Ausubel; Novak y Hanesian: 1989: p. 339).

A teoria de Ausubel não se refere muito a software e às TIC, mas este terá uma influência

relevante em Gagné.

 3.3 Aprendizagem por descoberta: Bruner

Os  termos  utilizados  na  formulação  da  teoria  de  Jerome  Brunner  (aprendizagem  por

descoberta)  prendem-se  com  o  facto  de  este  denotar  uma  grande  importância  da  ação  nas

aprendizagens.

Bruner tem um grande interesse na área curricular, postulando que um currículo adequado ao

Jardim de Infância deverá incluir gravuras, filmes e outros meios de representação icónica, para

além das atividades de manipulação de objetos e de materiais.

O modo como se apresentam os problemas à criança, perante uma situação concreta, é um

fator fundamental para a resolução desses mesmos problemas, dado que têm de supor um desafio

que incentive  à  sua resolução,  proporcionando novas  aprendizagens.  Desta  forma,  como refere

Raposo (1995: p. 68), citando Bruner (1971), “a aprendizagem, para um determinado aluno, pode

sempre iniciar-se no ponto em que se encontre e “todas as vezes que inicie a sua carreira como

aprendiz.”
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Neste  sentido,  “o  método  da  descoberta  permitirá  uma  maior  intervenção  do  aluno  no

processo  da  aprendizagem,  assim  como  lhe  conferirá  maior  confiança  nos  resultados  da  sua

aprendizagem.” (Raposo: 1995: p. 68)

Araujo e Chadwick (1993: pp. 40-41) defendem que

“o  mais  importante  no  ensino  de  conceitos  básicos  é  que  se  ajudem  as  crianças  a  passar

progressivamente de um pensamento concreto a um estádio de representação conceptual e simbólica

mais adequada ao pensamento. (…) É possível ensinar qualquer coisa a uma criança sempre que se faça

na sua própria linguagem.”

Mediante todos estes aspetos, Bruner, no seu “currículo em espiral” acentuou a importância

do professor em todo o processo de ensino/aprendizagem. Este responsabiliza os professores quanto

à planificação curricular, que se prendam “...com a estruturação do material, e a sua disposição em

sequências de aprendizagem...” (Raposo: 1995: p. 70), e, mais do que isso, como refere o mesmo

autor, citando Bruner (1971), com a “criação e manutenção de predisposições para a resolução de

problemas” (Raposo: 1995: p. 70).

 3.4 Teoria de Jean Piaget

Jean Piaget, na sua teoria, comporta o estudo de como se chega a conhecer o mundo externo

através  dos sentidos,  atendendo a uma perspetiva evolutiva.  O desenvolvimento da inteligência

representa uma adaptação do indivíduo ao meio.

Assim, estabelece, na sua teoria, quatro fases, pelas quais a criança passa, ao longo do seu

desenvolvimento, com caraterísticas próprias, mediante os níveis etários que representam:

 Período  Sensório-Motor  – Este  estádio  de  desenvolvimento  engloba  crianças  do

nascimento até, aproximadamente, aos 1 ou 2 anos. Nesta fase, a criança elabora um 
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“conjunto de subestruturas cognitivas que servirão de base às suas construções perceptivas e intelectuais

ulteriores,  bem  como  um  certo  número  de  reações  afectivas  elementares  que  determinarão  a  sua

afectividade subsequente.” (Piaget e Inhelder: 1967, citado por Raposo: 1995: pp. 26-27);

 Período Pré-Operatório – Este período vai dos 2 anos até aos 5/6 anos. Nesta fase do

desenvolvimento, dá-se o aparecimento da função semiótica, que permite a linguagem,

que vai dar, por esse motivo, ao surgimento da linguagem simbólica, possibilitando a

passagem do nível da ação ao nível do pensamento;

 Período das Operações Concretas – Situa-se entre os 7 anos e os 12 anos e carateriza-

se,  essencialmente,  pela aquisição de duas propriedades comuns a  todas as estruturas

operatórias:  a  transitividade  e  as  conservações.  Outras  operações  que  também  se

desenvolvem nesta fase do desenvolvimento da criança são a seriação e a classificação,

possibilitadas  pela  abstração  reflexiva.  É  visível,  de  igual  modo,  uma  evolução  das

operações espaciais, que permitem à criança compreender que

“o todo já não é uma coleção de termos descontínuos, mas um objeto total e contínuo, cujos pedaços são

reunidos e encaixados, ou dissociados, segundo um princípio de proximidade.” (Piaget: 1972, citado por

Raposo: 1995: p. 28);

 Período das Operações Formais – Inicia-se por volta dos 11 ou 12 anos e vai até aos 14

ou 15 anos. É nesta altura que a criança, denominada agora de pré-adolescente, consegue

fazer um distanciamento ou libertação do sujeito em relação ao concreto, ou seja, são

capazes  de  utilizar  o  pensamento  hipotético-dedutivo,  conseguindo  já  pensar  em

hipóteses e não somente em objetos.

Apesar de Piaget ter sido um grande pedagogo, a sua teoria não incidiu muito sobre as TIC.

Por outro lado, a influência das suas ideias vai-se fazer notar mais tarde, e desta vez aplicado às

TIC, em Seymur Papert.
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 3.5 Processamento da Informação: Gagné

A teoria de Robert Gagné pretende oferecer fundamentos teóricos que sirvam como guia para

os professores nas planificações. Nesta perspetiva, é fundamental conhecer as condições internas

que intervêm no processo e as condições externas que podem favorecer uma boa aprendizagem.

Na sua teoria, Gagné sofreu algumas influências e, por isso mesmo, este utiliza elementos de

outras teorias para construir a sua. Desta forma, este apoiou-se em várias teorias:

 Conductismo – Especialmente em Skinner, dada a importância dos reforços e da análise

das tarefas;

 Ausubel – A importância da aprendizagem significativa e da motivação;

 Outras teorias do processamento da informação,  que contêm um esquema explicativo

sobre as condições internas.

Com o  objetivo  de  explicar  as  condições  internas  que  ocorrem na  aprendizagem,  Gagné

elaborou um esquema que mostra as diferentes fases no processo de aprendizagem. Neste sentido, o

que dará resultados  de aprendizagem é o facto de as  condições internas  e externas  terem uma

estreita  relação.  Estas  fases  são:  motivação,  compreensão,  aquisição,  retenção,  recuperação,

generalização, execução e realimentação.

As condições externas correspondem aos eventos da instrução que permitem que se produza

um processo de aprendizagem. Deste modo, é considerada uma condição externa a influência que o

meio  exerce  sobre  o  sujeito.  Estas  condições  externas  deverão  ser  organizadas  mediante  os

objetivos que se pretendam alcançar.

Segundo Gagné y Glaser (1987), são requeridas diferentes tipos de capacidades, dependendo

do tipo de atividade a realizar: habilidades intelectuais, informação verbal, estratégias cognitivas,

atitudes ou destrezas motoras.
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 3.6 Construtivismo de Papert

Inspirado  pelas  ideias  de  Jean  Piaget,  Seymour  Papert  foi  o  responsável  pela  criação  da

linguagem LOGO. Este corresponderá à primeira linguagem de programação concebida para ser

utilizada por crianças.

Deste  modo,  e  em  oposição  a  Piaget  que  não  via  grandes  vantagens  na  utilização  do

computador com crianças, Papert sentiu-se, muito rapidamente, atraído por esta ideia. Desta forma,

existem dois  aspetos  fundamentais  na  teoria  de  Piaget  que  Papert  incidirá  mais:  as  estruturas

mentais potenciais e os ambientes de aprendizagem (Papert: 1987).

Para  este,  a  criança  conseguirá,  através  do  computador,  pensar  sobre  os  seus  processos

cognitivos, sobre os seus erros e aproveitá-los para reformular os seus programas. A linguagem

LOGO será uma chave fundamental para todo este processo.

Este  tipo de atividade pode ser  considerado um meio revolucionário,  pois  pode chegar  a

modificar as formas de aprender. Desta forma, para Papert (1987), o computador deveria ser uma

ferramenta que se pudesse levar a cabo os seus projetos e que fosse utilizado da mesma forma que

se utiliza um lápis.

Em suma, as TIC trouxeram, na sua maioria, aspetos positivos, pois, no ponto de vista de

Papert (1995), tal como a medicina mudou com o avanço tecnológico, a educação será alterada

através da utilização dos meios técnicos capazes de eliminar a natureza técnica da aprendizagem

escolar.
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 4 Educação Pré-Escolar

 4.1 Definição de Educação

A palavra  educar  entrou,  hoje,  no  discurso  comum de  todos  os  dias.  No  entanto,  a  sua

vulgarização raramente  corresponde a  uma clara  concepção sobre  o  seu  sentido,  especialmente

quanto tem de se distinguir de noções como: ensinar, socializar, aculturar, instruir, etc.

De uma perspetiva geral, no ponto de vista da OMEP, o conceito de educação

“…  engloba  ensinar  e  aprender.  E  também  algo  menos  tangível,  mais  profundo:  construção  do

conhecimento, bom julgamento e sabedoria. A educação tem nos seus objetivos fundamentais a passagem

da cultura de geração para geração..” (Lessa: 2017: s.p.)

O Livro  Verde  para  a  Sociedade  da  Informação  em Portugal  (MSI:  1997:  p.  39)  define

educação como uma

“construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões e da sua capacidade de discernir e

agir.”

Assim, é extremamente importante a formação contínua, de forma a estar sempre atualizado

perante as inovações tecnológicas.

Educar prende-se, obrigatoriamente, com duas perspetivas distintas: transmitir informação e

conhecimentos escolares disciplinares e socializar, de forma a incluir normas de conduto de bom

comportamento. Nesta perspetiva,

“…a educação é  considerada  um conjunto  de  práticas,  de  maneiras  de  proceder,  de  costumes  que

constituem factos  perfeitamente definidos e que possuem a mesma realidade que os restantes  factos

sociais.” (Durkheim: 1984: p. 40)
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 4.2 Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar estabelece como princípio geral que

“a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da

vida, sendo complementar da acção educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação,

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção

na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.” (Decreto Lei nº 5/1997: p. 670).

A partir do enunciado transcrito, pretende-se aclarar que é, de facto, a partir de muito cedo

que a criança se começa a desenvolver a todos os níveis e, por isso, é pertinente uma intervenção

nesta  faixa  etária,  de  maneira  a  que  esse  mesmo  desenvolvimento  seja  mais  acentuado  e

equilibrado. Isto seria praticamente impossível de se concretizar sem o apoio da família, pois tem de

ser realizado, frequentemente, um trabalho em equipa entre a instituição de educação e os pais. Só

assim a criança terá uma plena inserção na sociedade em que vive.

Desta forma, importa esclarecer que a Educação Pré-Escolar engloba as crianças dos 3 aos 5

anos e a Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar define objetivos e finalidades para estas mesmas

idades, o que será referenciado de seguida.

 4.2.1 Objetivos e Finalidades

A entidade que está responsável de levar ao cabo a tarefa de educar crianças entre os 3 e os 5

anos é o Jardim de Infância, proporcionando à criança atividades educativas e de apoio à família.

A frequência da Educação Pré-Escolar é facultativa, cabendo, em primeira instância, aos pais

a tarefa de educar os seus filhos. Por outro lado, é da competência do Estado contribuir para que

esta educação se torne cada vez mais universal, sendo este, também, quem define as orientações

gerais que os Educadores de Infância deverão seguir.
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Foi neste sentido, com o objetivo de orientar os Educadores de Infância no cumprimento da

sua tarefa, que o Estado definiu um princípio geral, enunciado anteriormente, que “fundamenta todo

o articulado da lei e dele decorrem os objetivos gerais pedagógicos definidos para a Educação

Pré-Escolar” (Silva, 1997: p. 15):

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de

vida democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania;

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade

das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da

sociedade;

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da

aprendizagem;

d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas caraterísticas

individuais,  incutindo  comportamentos  que  favoreçam  aprendizagens  significativas  e

diversificadas;

e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do

mundo;

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

g) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente no

âmbito da saúde individual e coletiva;

h) Proceder  à  despistagem de  inadaptações,  deficiências  e  precocidades,  promovendo  a

melhor orientação e encaminhamento da criança;

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de

efetiva colaboração com a comunidade.

Estabelecidos os objetivos da Educação de Infância, resta agora estabelecer as suas principais

finalidades.  Por  conseguinte,  a  Lei-Quadro  da  Educação  Pré-Escolar  (Decreto  Lei  nº  5/1997)

estabelece como finalidades:
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 1 Apoiar as famílias na tarefa da educação dos filhos;

 2 Proporcionar a cada criança a oportunidade de desenvolver a sua autonomia, socialização

e desenvolvimento intelectual;

 3 Promover a sua integração equilibrada na vida em sociedade;

 4 Prepará-la  para uma escolaridade bem sucedida.  A escola deverá ser entendida como

local de aprendizagens múltiplas.

 4.3 Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar

As Orientações  Curriculares  para  a  Educação Pré-Escolar  fazem parte  de  um documento

lançado pelo Estado, no intuito de apoiar os educadores de infância nas suas atividades diárias.

Não representando um programa muito rígido, com estas, pretende-se que os educadores de 

infância possuam um documento orientador em relação à organização das suas atividades diárias, 

entre outros aspetos.

Recentemente, através do Despacho n.º 9180/2016 - Diário da República n.º 137/2016, Série

II  de 2016-07-19, foram homologadas as novas Orientações Curriculares para a  Educação Pré-

Escolar. Importa, então, estabelecer uma comparação entre os dois documentos e perceber o que

este último trouxe de novo.

 4.3.1 Versão de 1997

O documento datado de setembro de 1997 está dividido em dois grandes pontos:

 1 Princípios  Gerais  – Neste  ponto  estão  inseridos  os  grandes  objetivos  e  finalidades  da

Educação Pré-Escolar enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, uma pequena

orientação do documento e umas orientações globais para o Educador;
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 2 Intervenção Educativa –  Esta parte do documento está dividida, ainda, em mais quatro

secções:

 2.3 Organização do ambiente educativo

 2.3.1 Abordagem sistémica e ecológica do ambiente educativo – o meio em que

a criança está inserida é apresentado como um conjunto de sistemas dinâmicos e em

evolução, sejam eles restritos (a casa, a sala de aula, a rua, docente, pai ou mãe,

aluno…) ou alargados.

“Esta  perspetiva  assenta  no  pressuposto  que  o  desenvolvimento  humano  constitui  um  processo

dinâmico de relação com o meio, em que o indivíduo é influenciado, mas também influencia o meio

em que vive.” (Silva, 1997: p. 31);

 2.3.2 Organização do grupo, do espaço e do tempo – a composição do grupo de

crianças pode variar,  dependendo de diversos fatores,  tais  como: as caraterísticas

individuais de cada criança, a faixa etária, as caraterísticas demográficas,… O espaço

pode estar organizado de diversas formas, mas os materiais que são disponibilizados

às crianças vão condicionar as aprendizagens que esta fará. A organização do tempo

é flexível, embora exista, de igual modo, uma rotina previamente estabelecida pelo

educador, com intencionalidade educativa.

 2.3.3 Organização do meio institucional – para um correto funcionamento de um

estabelecimento de educação pré-escolar,  é fundamental  que haja  um trabalho de

equipa entre todos os colaboradores da mesma. Para isso, é fundamental que haja

reuniões  periódicas  entre  educadores  e  entre  educadores  e  auxiliares  de  ação

educativa.  “Cabe  ao  diretor  pedagógico  de  cada  estabelecimento  ou

estabelecimentos,  em colaboração com os educadores,  encontrar as  formas e os

momentos de trabalho em equipa” (Silva, 1997: p. 41)

A colaborar com estas equipas de trabalho, e dependendo das necessidades, pode

haver a colaboração de outros colaboradores, tais  como: professores de educação

especial, psicólogos, terapeutas da fala, entre outros.
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 2.3.4 Relação  com  os  pais  e  outros  parceiros  educativos  – é  fundamental,  na

educação  pré-escolar,  uma interação  frequente  com os  pais,  dado que  estes  dois

sistemas são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança em idade pré-

escolar.

“A relação com cada família, resultante de pais e adultos da instituição serem co-educadores da

mesma criança, centra-se em cada criança, passando pela troca de informações sobre o que lhe diz

respeito, como está na instituição, qual o seu progresso, os trabalhos que realiza…” (ob. cit.: p. 43)

Assim,  para  a  elaboração  do  projeto  educativo  do  estabelecimento  e  do  projeto

pedagógico  do  educador,  é  essencial  que  as  famílias  e  outros  parceiros  da

comunidade  tenham  um  papel  ativo  na  realização  dos  mesmos.  É  função  do

educador e da equipa de trabalho encontrar as formas mais adequadas para promover

a sua participação.

 2.4 Áreas de Conteúdo

“Consideram-se  “áreas  de  conteúdo”  como  âmbitos  de  saber,  com  uma  estrutura  própria  e  com

pertinência sóciocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas

atitudes e saber-fazer.” (ob. cit. p. 47)

Neste sentido, numa sala de educação pré-escolar, as atividades devem ser planeadas,

considerando, como referência, as diferentes áreas de conteúdo, a saber:

 2.4.1 Formação  Pessoal  e  Social  – é  considerada  uma  área  transversal  e

integradora de todas as outras, contribuindo para uma aquisição de atitudes e valores

por  parte  do  grupo de  crianças.  É  também através  desta  área  que  se  estimula  a

criança para que se torne cada vez mais autónoma e independente e capaz de assumir

responsabilidades  e  tomar  as  suas  próprias  decisões,  desenvolvendo,

simultaneamente, a sua própria identidade.
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 2.4.2 Expressão  e  Comunicação  – esta  área  distingue  vários  domínios,

relacionados  com  “…  as  aprendizagens  relacionadas  com  o  desenvolvimento

psicomotor e simbólico que determinam a compreensão e o progressivo domínio de

diferentes formas de linguagem” (ob. cit.  p. 56) e tem como ponto de partida as

aquisições que a criança já possui ao nível dos diferentes domínios da expressão e

comunicação:

 2.4.2.1 Domínio das expressões motora, dramática, plástica e musical –

este  domínio  engloba  quatro  vertentes  distintas,  que,  por  sua  vez,  se

complementam umas às outras:

 2.4.2.1.1 Expressão  motora  – até  ao  momento  da  entrada  no  jardim  de

infância, a criança já possui algumas capacidades motoras, tais como: andar,

correr,  transpor obstáculos ou manipular objetos de forma mais ou menos

precisa. A realização de jogos de movimento e atividades que impliquem a

manipulação  de  objetos  vão  contribuir  para  o  aprofundamento  das

competências que a criança já possui.

 2.4.2.1.2 Expressão  dramática  – o  “fazer  de  conta”,  nesta  idade,  é  uma

atividade que surge espontaneamente durante o dia num jardim de infância,

onde  cada  criança  pode  afirmar  a  sua  identidade,  criando  situações  de

comunicação  verbal  e  não  verbal.  Com  a  intervenção  do  educador,  esta

atividade pode tornar-se,  progressivamente,  mais  complexa,  criando novas

situações  de  comunicação,  novos  “papéis”  e  sua  caraterização.  Também

contribui para o jogo dramático a dramatização com recurso a fantoches ou

sombras chinesas.

 2.4.2.1.3 Expressão plástica – o desenho, pintura, digitinta, tal como o recorte,

rasgagem  e  colagem  são  técnicas  essenciais  para  a  realização  de  artes

plásticas.  De  forma  a  desenvolver  adequadamente  estas  competências  de

expressão  plástica,  importa  disponibilizar  materiais  diversificados  e  de
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qualidade. Através da utilização de técnicas de modelagem e a utilização de

materiais como a areia molhada, barro, plasticina ou pasta de papel ou até

mesmo materiais  de desperdício,  a criança tem a possibilidade de realizar

atividades a três dimensões. 

 2.4.2.1.4 Expressão musical

“A  expressão  musical  está  intimamente  relacionada  com  a  educação  musical  que  se

desenvolve, na educação pré-escolar, em torno de cinco eixos fundamentais: escutar, cantar,

dançar, tocar e criar.” (ob. cit. p. 64)

Todo  o  trabalho  incide  nos  diversos  aspetos  que  caraterizam  os  sons:

intensidade, altura, timbre, duração e também, posteriormente, a capacidade

de reproduzir, mentalmente, fragmentos sonoros.

 2.4.2.2 Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita – pretende-se,

neste  domínio,  tirar  partido das ideias  que a criança já  tem sobre a escrita  e

permitir  que  esta  contacte  com as  várias  funções  do código escrito.  Importa,

então, que uma criança com idades dos três aos cinco anos saiba para que serve a

escrita, “lendo” as imagens, mesmo sem conhecer os mecanismos da leitura. O

domínio da linguagem oral é fundamental para todo este processo e é função do

educador fomentar o diálogo, fazendo com que a criança tenha prazer e interesse

em comunicar. É através deste diálogo permanente que a criança vai dominar a

linguagem,  alargando  o  seu  vocabulário,  construindo  frases  cada  vez  mais

corretas  e  complexas.  Sendo  também  uma  forma  de  comunicação  oral,  a

comunicação de sentimentos  através de gestos  ou mímica,  além de constituir

outro  meio  de  aprofundar  a  linguagem,  é  denominada  de  comunicação  não

verbal. Através da disponibilização, por parte do educador, de materiais escritos,

como livros, revistas ou jornais, a criança familiariza-se com o código escrito,

distinguindo-o do desenho. Sentindo-se familiarizada,  a  criança tenta imitar a

escrita, começando a compreender as normas da codificação escrita, não podendo

esquecer  que  o  desenho  é,  de  igual  modo,  uma  forma  de  escrita,
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complementando-se mutuamente.  Neste documento,  as TIC surgem integradas

neste domínio, subdivididas em quatro setores:

• Meios audiovisuais – assumidos, também, como meios de transmissão de saber

e da cultura,  são utilizados como meio de informação e registo,  podendo ser

articulados com outras formas de expressão, como o desenho e a pintura.

• Educação para os media – através de uma seleção cuidada do que a criança

poderá  ver,  o  educador  poderá  realizar  com  as  crianças  alguns  debates,

estimulando, simultaneamente, a linguagem oral.

• Meios informáticos – a utilização destes meios pode proporcionar a aquisição de

diversas  aprendizagens,  nomeadamente  do  código  informático.  Podem  ser

utilizados  em  algumas  expressões  e  na  abordagem  ao  código  escrito  e  à

matemática.

• Sensibilização  a  uma  língua  estrangeira  – assumindo  um caráter  lúdico  e

informal,  a  sensibilização  a  uma  língua  estrangeira  pode  ser  importante,

principalmente se uma criança do grupo for de outro país.

 2.4.2.3 Domínio da matemática – nas atividades do dia a dia, as crianças

vão  construindo,  espontaneamente,  noções  matemáticas.  Cabe  ao  educador,

tendo  como ponto  de  partida  as  atividades  espontâneas  e  lúdicas  da  criança,

aprofundar estas noções, intencionalizando alguns momentos para o efeito. Desta

forma, a criança vai entender melhor as noções do espaço e do tempo, classificar

objetos, constituindo a base para formar conjuntos e seriar e ordenar. Tudo isto

vai contribuir  para criança adquira a noção de número. O raciocínio lógico é

desenvolvido quando se proporciona à  criança  a  oportunidade de encontrar  e

estabelecer  padrões.  A utilização de  materiais  de  construção,  como cubos  ou

legos, permitem que a criança os organize de acordo com o tamanho, a forma ou

a cor. “A diversidade de materiais para desenvolver as mesmas noções através

de diferentes meios e processos, constitui um estímulo para a aprendizagem da

matemática.” (ob. cit. p. 76)
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Também as noções de medir e pesar podem ser estimuladas através de situações

do quotidiano.

 2.4.3 Conhecimento do mundo – a curiosidade inata por tudo o que a rodeia vai

ser a base para a criança desenvolver o seu espírito crítico e tentar descobrir o porquê

dos  fenómenos  da  natureza,  como  por  exemplo  a  meteorologia,  que  lhe  são

transmitidos, muitas vezes, através dos media. Desta área de conteúdo também faz

parte a sensibilização às ciências, os saberes sociais, como a construção de novas

formas através da manipulação de materiais diversificados, geografia e história. Para

o  aprofundamento  destes  conhecimentos,  as  crianças  podem  recorrer  a  vários

recursos: livros, jornais, vídeos, computador ou através de materiais para a realização

de experiências, com vista a estimular uma educação para a saúde e uma educação

ambiental. Esta, tal como a área de formação pessoal e social, é uma área transversal,

enriquecendo todas as outras áreas de conteúdo.

 2.5 Continuidade  educativa  – uma criança  em idade  pré-escolar  já  possui  algumas

competências, adquiridas no seio familiar ou numa instituição educativa. Importa, por

isso, que sejam criadas, por parte do educador, condições para uma adaptação de uma

criança a um novo contexto educativo, o jardim de infância. O permanente contacto com

os pais é fundamental durante todo o processo de integração. Na transição para o 1º ciclo

do ensino básico, importa haver um contacto entre professores e educadores e tomarem

conhecimento  das  propostas  curriculares  de  cada  um dos  ciclos,  por  forma  a  que  a

transição para o 1º ciclo seja realizada no sentido de uma boa integração por parte das

crianças.

 2.6 Intencionalidade  educativa  – por  fim,  no  último  capítulo  deste  documento,  é

referido que a principal função da educação pré-escolar é dar instrumentos às crianças

para que estas evoluam a todos os níveis, para continuar a aprender ao longo da vida, e

não  uma mera  preparação  para  a  escolaridade  obrigatória  e  “a intencionalidade  do

educador é o suporte desse processo.” (ob. cit. p. 93)
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 4.3.2 Versão de 2016

No novo documento, homologado a 19 de julho de 2016, houve algumas alterações. Importa,

então referir como o novo documento está organizado e destacar as alterações efetuadas em relação

ao documento anterior.

De acordo com a recomendação do Conselho Nacional de Educação,

“apesar de a legislação do sistema educativo (Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei

Quadro da Educação Pré-Escolar) incluir apenas a educação pré-escolar a partir dos

3 anos, não abrangendo a educação para os 0-3 anos (creche), considera-se (…) que

esta é um direito da criança.” ( Silva, 2016: p. 5).

Assim, pretende-se que toda a pedagogia para a infância seja pensada e aplicada, na educação

pré-escolar, dos 0 aos 6 anos.

Desta forma, as novas orientações curriculares para a educação pré-escolar estão organizadas

em três partes:

➢ Enquadramento Geral – No final de cada capítulo, o documento prevê algumas sugestões de

reflexão, com vista a uma maior consciencialização, por parte do educador, do seu trabalho,

propondo alguns procedimentos a adotar no dia a dia com as crianças. Este primeiro capítulo

está subdividido em três tópicos:

 Fundamentos e princípios da pedagogia para a infância – tendo como base a lei quadro

da  educação  pré-escolar  e  apesar  de  estar  demarcada  uma  diferença  adotada  na

legislação entre a fase da creche (0 a 3 anos) e a fase de jardim de infância (3 a 6 anos),

segundo este documento,
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“… há uma unidade em toda a pedagogia para a infância em que o trabalho profissional com crianças

dos 0 aos 6 anos tem fundamentos comuns e deve ser orientado pelos mesmos princípios educativos”. (ob.

cit.: p. 5)

Nesta  perspetiva,  cuidar  e  educar,  estando  intimamente  ligados,  assentam  em  4

princípios:

 O desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis no processo de

evolução da criança;

 Reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo;

 Exigência de suporte a todas as crianças;

 Construção articulada do saber.

 Intencionalidade educativa – construir e gerir o currículo – O papel do educador de

infância no ato de educar é atribuir uma intencionalidade nas intervenções que faz nas

rotinas diárias da criança. Para que isso aconteça, é fundamental observar e registar o

que as crianças fazem para depois poder planear uma intervenção cuidada e, assim, fazer

uma avaliação dos progressos de cada criança. De salientar que todo este planeamento e

avaliação  deve  ser  feito  com  a  colaboração  das  crianças,  das  famílias  e  de  outros

profissionais que trabalham com o mesmo grupo de crianças.

 Organização do ambiente educativo

➢ Áreas  de  Conteúdo  – Nas  novas  orientações  curriculares,  este  capítulo  sofreu  algumas

alterações na sua organização, de destacar na descrição do mesmo. De referir, que, no final

de cada subcapítulo, é referida uma pequena síntese com os pontos fundamentais do mesmo

e estão definidas quais as aprendizagens a promover, critérios de observação das mesmas e

procedimentos que o educador deverá ter em conta para a sua promoção:

 Formação Pessoal e Social – Dada a transversalidade desta área de conteúdo, verificam-

se  várias  aprendizagens  interligadas,estando  presente  a  educação  para  os  valores,  o
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desenvolvimento do sentido estético, o contacto com diversas manifestações de cultura

ou o desenvolvimento da criatividade. Considerando-se, assim, neste documento, quatro

componentes:

 Construção da identidade e autoestima;

 Independência e autonomia;

 Consciência de si como aprendente;

 Convivência democrática e cidadania

 Expressão  e  Comunicação  – Foi  nesta  área  de  conteúdo  que  mais  se  notaram  as

diferenças  entre  os  dois  documentos.  Enquanto  que,  no  primeiro,  está  definido  o

domínio das expressões motora,  dramática,  plástica e  musical,  este  último destaca o

domínio  da  Educação  Motora  e  cria  o  domínio  da  Educação  Artística,  onde  estão

incluídos  quatro  subdomínios:  Artes  Visuais,  Dramatização,  Música  e  Dança.  Os

restantes domínios são semelhantes aos do primeiro documento, manifestando ligeiras

alterações, mais ao nível estrutural:

 Domínio da Educação Motora – Neste domínio, a criança vai ter a perceção do seu

próprio  corpo  e  suas  potencialidades,  com  a  realização  de  atividades  motoras,

promovendo,  assim, estilos de uma vida saudável  através  da prática de exercício

físico.  É  fundamental  que  a  criança  se  movimente,  livremente,  pelo  espaço  e

manipule  os  objetos  necessários  para  a  realização  dos  exercícios  propostos  pelo

educador, de forma lúdica. Os jogos de regras, que vão aumentando, gradualmente, a

dificuldade, são, igualmente, importantes, pois ajudam a criança no desenvolvimento

da coordenação motora e socialização, tal como a compreensão e aceitação de regras

e o alargamento da linguagem.

“O processo de aprendizagem na Educação Motora vai  permitir  à  criança mobilizar  o

corpo com mais precisão,  desenvolvendo resistência,  força, flexibilidade,  velocidade e a

destreza geral.” (ob. cit.: p. 49). 
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Tudo  isto  terá  em  conta  o  desenvolvimento  de  dois  tipos  de  aprendizagens,

relacionadas entre si:

• Deslocamentos e Equilíbrios   – Exploração de diferentes formas de movimento;

• Perícias e Manipulações   – Realização de ações motoras básicas, transportando objetos.

 Domínio da Educação Artística – A criança já entra para o Jardim de Infância com

algumas experiências ao nível da educação artística: desenhar, cantar, pintar, dançar,

etc.  É de grande relevância que a criança aprenda a usar os instrumentos de forma

adequada e aprofunde as técnicas utilizadas, com o apoio do educador, e que tenham

acesso  a  diversificadas  manifestações  culturais.  Esta  intervenção  do  educador

promove uma intencionalidade, permitindo que a criança desenvolva a criatividade e

o sentido estético. Para que tal aconteça, é essencial que haja uma preocupação, por

parte do educador, no que concerne à diversidade,  qualidade e acessibilidade dos

materiais  na  sala  de  atividades.  Este  documento  divide  este  domínio  em quatro

subdomínios:  

• Subdomínio  das  Artes  Visuais   –  A variedade  de  materiais  é  essencial  neste

subdomínio, não só os tradicionais (papéis de diferentes dimensões e texturas,

tintas de várias cores, diferentes tipos de lápis ou materiais moldáveis), como os

materiais  não  convencionais  ou  de  reciclagem  (tecidos,  cartão,  latas,  fios,

embalagens, algodão ou elementos da natureza). Importa falar sobre o que fazem

e como fazem as tarefas determinadas, tal como explorar elementos de natureza

visual, como: a cor, a textura, as formas geométricas, as linhas, as tonalidades, a

figura humana e a desproporção e a proporção natural. O diálogo com as crianças

sobre estes elementos leva a que estas desenvolvam a sua expressividade e o

sentido crítico. A observação e apreciação de diferentes modalidades das artes

visuais em diferentes contextos é outro fator de salientar e é da responsabilidade

do  educador  proporcionar  o  contacto  de  toda  esta  diversidade  cultural,

privilegiando artistas portugueses.
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• Subdomínio da Dramatização   – Os gestos, a voz e os movimentos corporais são

as formas de comunicação predominantes quando falamos de dramatização. O

brincar ao “faz de conta” (jogo simbólico) é uma das atividades que as crianças

realizam muito, recriando experiências reais ou imaginárias. A partir do momento

em que alguém assume o papel de uma pessoa, animal ou máquina ou expressa

os  seus  sentimentos  através  de  bonecos  (fantoches),  estamos  a  falar  de  jogo

dramático. O educador terá a função de sugerir novas propostas de dramatização,

aumentando  o  grau  de  complexidade,  disponibilizando  outros  recursos

(fantoches, livros…). Por fim, podem ainda surgir projetos dramáticos, em que as

crianças, com a colaboração do educador, pode (re)criar novas histórias. Para um

enriquecimento  cultural,  é  fundamental  o  contacto  com  diferentes  estilos,

géneros e origens de outras práticas teatrais em contextos diversificados, com

recurso  a  vários  suportes,  sendo  uma mais  valia  para  que  a  criança  consiga

apreciar a arte dramática, contribuindo para o desenvolvimento da sensibilidade

estética.

• Subdomínio  da  Música   –  A música  contribui  para  o  prazer  e  bem  estar  da

criança, que, desde muito cedo, tem contacto com diferentes formas musicais.

Importa identificar e reproduzir  sons da natureza e do dia a dia.  Para isso,  é

fundamental saber fazer silêncio, de forma a conseguir explorar as caraterísticas

dos sons. De forma a enriquecer a cultura musical,  é muito importante que a

criança ouça música de diferentes géneros, formas e estilos musicais. Este é um

subdomínio  com  uma  grande  transversalidade,  dada  a  ligação  que  pode

estabelecer  com  outros  subdomínios:  ouvir  música  implica  interpretar  com

movimento,  permitindo  que  a  criança  desenvolva  o  sentido  rítmico,

estabelecendo uma ligação entre a música e a dança; através da exploração das

letras das músicas, trabalhamos a linguagem oral, tirando partido das rimas para

discriminar  os  sons;  as  artes  visuais  estão  presentes  na  música,  aquando  a

construção de instrumentos musicais artesanalmente, que, posteriormente, podem

ser utilizados para expressar ideias musicais, como: sequências de intensidade ou

sequências de sons curtos ou longos.

Utilização das TIC em Educação Pré-Escolar 51



Educação Pré-Escolar

• Subdomínio da Dança   – Este subdomínio está intimamente ligado, através de

movimentos e ritmos, ao domínio da educação motora, ao teatro e à música. É

essencial  que  a  criança  tenha  contacto  com  diferentes  manifestações

coreográficas, para que as possa reproduzir ou inventar outras de sua autoria.

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita

“A aprendizagem da linguagem oral e escrita deve ser concebida como um processo de

apropriação contínuo que  se  começa a  desenvolver  muito  precocemente  e  não somente

quando existe o ensino formal.” (ob. cit.: p. 64)

Dada a importância e complexidade e especificidade da linguagem oral e escrita,

neste documento, estas duas formas de linguagem estão apresentadas separadamente:

• Linguagem Oral   – O desenvolvimento de uma linguagem oral é fundamental na

educação  pré-escolar,  não  podendo  esquecer  que  o  português  não  é  a  língua

materna  de  todas  as  crianças  que  frequentam  um  jardim  de  infância.  A

aprendizagem  de  uma  língua  estrangeira  por  parte  do  grupo  poderá  ser

ponderada, se houver alguma criança de outro país na sala. Cabe ao educador

utilizar uma linguagem adequada quando fala com as crianças, servindo como

modelo  para  a  aprendizagem.  Este  deve  valorizar  o  que  as  crianças  dizem,

fomentando  uma  boa  comunicação  entre  todos.  Assim  sendo,  mediante  este

documento, existem duas grandes componentes na aquisição da linguagem:

• Comunicação oral   – As conversas que o educador tem com as crianças no dia

a  dia  vai  ter  influência  no  vocabulário  que  estas  vão  interiorizando,

permitindo,  de  igual  modo,  que  estas  construam  frases  cada  vez  mais

complexas, de diversas formas e tipos. Importa então que a criança se sinta

escutada, tendo prazer em comunicar. Não podemos esquecer que também

faz  parte  da  comunicação  oral  a  comunicação  não  verbal,  podendo  ser

explorada através de dramatizações, mímicas,…
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• Consciência linguística   – O aspeto lúdico e a linguagem estão intimamente

ligados, servindo-nos dela para brincar, através de jogos de rimas, inventando

palavras ou sons, descobrindo as suas relações. É neste jogo constante que a

criança vai compreendendo a estrutura das frases e das palavras, começando

a possuir uma consciência fonológica, uma consciência da palavra e, por fim,

uma consciência sintática, quando as crianças começam a entender qual o

papel de cada palavra numa frase.

• Abordagem à Escrita   – Atualmente, o contacto físico com o código escrito está

cada vez mais ao alcance de todas as crianças, mesmo antes de entrarem para o

jardim de infância. Importa, então, facilitar a emergência da linguagem escrita,

fazendo com que a criança saiba para que serve a leitura e a escrita, mesmo sem

saber ler  e escrever formalmente.  É de grande importância facultar diferentes

tipos de texto manuscrito e impresso, por forma a que as crianças comecem a

conhecer a utilidade da escrita e sua estrutura. O grande desafio para o educador

é fomentar, nas crianças, o prazer da leitura, não só de histórias, mas também de

outros livros que permitam a realização de projetos e outras atividades. A visita a

bibliotecas  é  outra  atividade  que  pode  começar  na  educação  pré-escolar,

fomentando hábitos  de leitura e  o  gosto pela  leitura e  escrita,  promovendo o

desenvolvimento de aprendizagens, organizadas em três componentes:

• Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto   – Para que

haja uma verdadeira aprendizagem da linguagem escrita, é fundamental que a

criança  saiba  qual  a  sua  função  e  como  se  pode  utilizar.  Por  isso,  é

fundamental que haja registos do que as crianças dizem, elaborar textos em

grupo, explorando diferentes modos de registo. O educador tem, aqui,  um

papel fundamental, pois é função deste integrar textos variados em diferentes

suportes, para que as crianças, de uma forma natural, se comecem a inteirar

das funções da leitura e da escrita. Na realização de projetos, importa fazer a

pesquisa à frente das crianças, lendo-lhe os textos, tentando com que sejam

eles a transmitir a informação neles contida.
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• Identificação de convenções de escrita   – Ao longo do percurso na educação

pré-escolar, as crianças começam a aperceber-se da diferença entre a escrita e

o desenho, começando, gradualmente, a tentar imitar a escrita, servindo-se,

por vezes, do desenho como ponto de partida, começando a compreender as

normas da codificação escrita. A escrita do próprio nome é, geralmente, o

primeiro passo que a criança realiza na apropriação do código escrito. Estas

iniciativas,  por  parte  da  criança,  devem  ser  valorizadas,  por  parte  do

educador.

• Prazer e motivação para ler e escrever   – Para que a criança sinta prazer em

ler,  terá  de  ter  um  motivo,  um  objetivo,  como  procurar  determinada

informação para um projeto ou simplesmente pelo sentimento de realização e

competência.  É  função  do  educador  criar  um  ambiente  adequado  para  a

emergência deste tipo de atividades.

 Domínio da Matemática – Dando continuidade às noções matemáticas que a criança

já possui quando entra para o jardim de infância, segundo este documento, devem ser

propostas, por parte do educador, atividades, progressivamente mais complexas, que

estimulem e contextualizem as aprendizagens que a criança vai adquirindo. É através

do dia a dia, quando as crianças aproveitam e exploram todos os espaços e materiais

que  lhe  são  colocados  à  disposição,  que  estas  aprendizagens  vão  acontecer.  A

intervenção do educador  é  fundamental  nesta  fase,  na medida  em que este  deve

apoiar as ideias das crianças, levando-as, intencionalmente e de uma forma coerente

e  continuada,  a  aprofundar  e  desenvolver  novos  conhecimentos,  tendo  em

consideração,  não  só  aspetos  como  a  curiosidade,  a  atenção,  imaginação,

criatividade, autorregulação e persistência, mas também um conjunto de processos

gerais:

Processos  Gerais –  Fazem  parte  dos  processos  gerais  a  classificação,  seriação,

raciocínio e resolução de problemas. Intuitivamente, as crianças dos 3 aos 5 anos,

fazem classificações de objetos, mediante diversos atributos, estabelecendo relações
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entre os mesmos. Estes atributos podem ser: quantidade, altura, tamanho, espessura,

luminosidade, velocidade, duração, altura do som ou a intensidade do som. É através

deste contacto com objetos diversos que a criança vai tentar explicar e justificar as

suas propostas de soluções, desenvolvimento a linguagem e raciocínio matemáticos.

Resolver e inventar problemas é fundamental para a apropriação e integração das

aprendizagens  matemáticas,  que  serão  facilitadas  com  a  utilização  de  materiais

manipuláveis, como: legos, dominós, puzzles, colares de contas… Na aprendizagem

da matemática, o fator lúdico é essencial, pois é através do brincar com materiais, do

jogo dramático e de jogos com regras, que a criança vai desenvolver o raciocínio

matemático, tornando-a mais autónoma. Nesta perspetiva, são consideradas quatro

componentes na abordagem à matemática:

• Números e Operações

• Organização e Tratamento de Dados

• Geometria e medida

• Interesse e curiosidade pela Matemática

 Conhecimento do Mundo –   A curiosidade e o interesse em aprender mais sobre o

mundo que a rodeia estão presentes em crianças dos 3 aos 5 anos. Com esta área de

conteúdo,  assumindo-se  como  área  integradora,  pretende-se  que  seja  feita  uma

sensibilização  às  ciências  naturais  e  sociais,  em  que  as  crianças  podem  recorrer  a

diferentes meios de expressão e comunicação. É através da brincadeira e do contacto

com diversos espaços e materiais,  assimilando atitudes de respeito para com o meio

ambiente,  que a  criança  vai  compreender  o seu papel  na sociedade,  assumindo uma

consciência ambiental. O meio sócioeconómico em que a criança está inserida será o

ponto de partida para as novas aprendizagens nesta área de conteúdo. Por outro lado,

hoje em dia,

“as crianças contactam com instrumentos e técnicas complexos e têm acesso, através

dos media e das tecnologias digitais, a saberes sobre realidades mais distantes, que
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também fazem parte do seu mundo, e,  de que,  gradualmente,  se vão apercebendo e

apropriando.” (ob. cit. : p. 88).

Por esta razão, as TIC foram inseridas nesta área de conteúdo, e não no Domínio da

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, onde estavam inseridas no documento datado

de 1997. Sendo a aquisição de um pensamento científico cada vez mais estruturado a

grande meta desta área de conteúdo, é fundamental que haja rigor na abordagem dos

conceitos  científicos  e  no  desenvolvimento  dos  processos.  Assim,  assumem-se  três

grandes componentes organizadoras das aprendizagens a promover:

 Introdução à Metodologia Científica   – Seguindo uma metodologia de projeto, que

tem como base o método científico, a função do educador é apoiar as ideias iniciais

da  criança,  levando-as  a  questionar-se  sobre  as  suas  ideias  e  observações,

incentivando-as  a  tentar  solucionar  os  seus  problemas.  Assim,  estas  vão-se,

gradualmente, apropriando da metodologia científica e vão adotar uma uma atitude

de pesquisa quando procura compreender o mundo.

 Abordagem às  Ciências   –  Sempre  de  encontro  às  ideias  das  crianças  e  às  suas

dúvidas, o educador tem a tarefa de escolher, criteriosamente, quais as questões a

desenvolver  para  uma  aquisição  de  conteúdos  que  embora  interligados,  estão

apresentados separadamente, para facilitar a sua contextualização:

• Conhecimento do Mundo Social – O contacto com a família, o jardim de infância

e  o  meio  em  que  a  criança  está  inserida  vai  contribuir  com  que  esta  tome

consciência de si, do seu papel na sociedade e das relações que pode estabelecer

com  os  outros.  É  através  deste  contacto  que  vai  conhecer  contextos  mais

próximos, começando a reconhecer graus de parentesco, origens, profissões,…

ou até, através das caraterísticas físicas, culturais e sociais da comunidade, outras

zonas ou países. Isto permite que a criança estabeleça diferenças entre o passado

e  o  presente,  conhecendo  caraterísticas  da  sua  e  de  outras  comunidades,

contribuindo para um respeito por diferentes culturas e seus hábitos e costumes.
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• Conhecimento do Mundo Físico e Social – Numa atitude de preservação do meio

ambiente e dos seus recursos naturais, é importante que a criança tenha contacto

com  a  natureza  e  os  seres  vivos  que  nela  coabitam,  conhecendo  as  suas

caraterísticas,  transformações  e  quais  os  motivos  porque  estas  acontecem.  A

realização de experiências é uma forma de compreender estas transformações. As

práticas de segurança rodoviária, higiene corporal, alimentação e exercício físico,

apoiam a criança numa sensibilização para os cuidados de saúde e prevenção de

acidentes. Mais fatores a salientar são as questões meteorológicas, geográficas e

geológicas.

 Mundo Tecnológico e utilização das Tecnologias   – O uso de materiais tecnológicos

está presente na vida de todos, tanto através da utilização de computadores, tabletes,

televisões,  telemóveis,  como  eletrodomésticos.  No  dia  a  dia  de  uma  criança  no

jardim de  infância,  mais  através  do  brincar  ao  “faz  de  conta”,  esta  usa  objetos,

simulando materiais tecnológicos. Daí a importância destes meios no dia a dia de

uma criança. A presença de um computador no jardim de infância ou noutro local

disponível para utilização é fundamental para recolha de informação, para comunicar

com outras  pessoas,  para  a  organização  e  tratamento  de  dados…,  possibilitando

aprendizagens a todos os níveis.

“A importância dos meios tecnológicos e informáticos no conhecimento do mundo,

próximo e distante, e no contacto com outros valores e culturas faz com que a sua

utilização  no  jardim  de  infância  seja  considerada  como  um  recurso  de

aprendizagem.” (ob. cit.: p. 96).

É função do educador alertar as crianças, não só para as vantagens da utilização das

TIC, mas também os riscos inerentes à utilização das mesmas,  tornando-se capazes

de fazer uma “leitura crítica”, o que possibilita, não só a consulta, mas também a

produção de conteúdos digitais. Neste âmbito, este documento refere a existência de

um Referencial  de Educação para os Media,  que apoia a  utilização destes meios

como ferramentas de aprendizagem, havendo uma constante articulação com outras

áreas de conteúdo.

➢ Continuidade Educativa e Transições
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“As transições constituem mudanças dos ambientes sociais imediatos de vida, que determinam ajustamentos

no comportamento, pois correspondem a papéis, interações, relações e atividades diferentes.” (ob. cit.: p. 99)

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar definem dois tipos de transições

que  as  crianças  podem  fazer.  Existem  as  transições  horizontais,  que  são  realizadas

diariamente, do ambiente familiar para a organização educativa. As transições verticais são

as que são realizadas com o avançar da idade, quando a criança muda de etapa ou até de

estabelecimento educativo. É fundamental apoiar estas transições, tanto no meio familiar,

como institucional,  tendo sempre em atenção o que a  criança já sabe,  partindo daí para

futuras  aprendizagens,  criando  condições  para  que  estas  aconteçam  com  sucesso.  Na

educação pré-escolar, há duas transições a salientar:

 Transição para a Educação Pré-Escolar   – As crianças podem vir do seio familiar ou de

uma creche. Neste último caso, podem ficar no jardim de infância da mesma instituição

ou mudar para outro. O início da educação pré-escolar pode ser iniciado com 3, 4 ou até

5  anos.  O  acolhimento  de  uma  nova  criança  deve  ser  pensado  pelo  educador

antecipadamente,  tentando  criar  um  ambiente  educativo  favorável  à  adaptação  da

mesma. O contacto prévio com a família é essencial para a adaptação da criança, de

maneira  a  perceber  as  preocupações  dos  pais  em  relação  a  esta  nova  fase  do  seu

educando. Esta relação com as famílias deve ser aprofundada ao longo do tempo em que

a criança frequenta o jardim de infância. Deve, igualmente, ser estabelecido um contacto

com outros educadores ou familiares que intervieram, em fases anteriores, na educação

das crianças. O estabelecimento e, mais especificamente, a equipa da sala de atividades

que  a  criança  vai  frequentar,  de  maneira  a  encontrar  estratégias  adequadas  ao

acolhimento. Na sala, é fundamental observar a criança, estando atentos aos sinais de

ansiedade para poder intervir da forma mais adequada, registar o modo de interação da

criança com os colegas e adultos e os brinquedos que mais utiliza, para que o educador

possa planificar a sua intervenção de forma mais eficiente. Para facilitar a integração,

este documento sugere mais duas estratégias: prever uma entrada faseada ou progressiva

da criança e pedir  a colaboração das crianças mais velhas ou que já frequentaram o

jardim de infância no ano anterior.

 Transição para a Escolaridade Obrigatória   – A transição para a escolaridade obrigatória

deve ter em consideração vários aspetos: as caraterísticas individuais e familiares, os
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estabelecimentos  educativos  por  onde  passaram  ou  se  há  uma  mudança  física  de

instituição  educativa.  Perante  esta  diversidade  de  situações,  este  documento  aponta

várias estratégias, com vista a facilitar a integração no 1º ciclo, exigindo a colaboração

de diferentes intervenientes:

 Articulação entre docentes

• Acordar  os  procedimentos  de  transição  na  equipa  de  educadores  do  mesmo

estabelecimento  –  Cada  educador  tem  o  seu  método  de  trabalho  e  os  seus

critérios  de  avaliação  definidos.  Por  isso,  é  fundamental  que,  em equipa,  se

estabeleçam quais os critérios fundamentais para facilitar a transição, como por

exemplo

“qual  e  como  vai  ser  transmitida  a  pais  e  professores  a  informação  sobre  a  aprendizagem

realizada por cada criança, ou como assegurar apoio, ou garantir a sua continuidade, para

crianças e famílias que necessitam” (ob. cit.: p. 102) 

• Comunicação e debate entre educadores e professores do 1º ciclo –  É essencial o

debate  de  ideias  acerca  da  transição  para  o  1º  ciclo,  de  forma  a  delinear

estratégias facilitadoras da transição e da continuidade do processo educativo.

Algumas dessas estratégias podem ser:

• Análise e debate comum das propostas curriculares para cada um dos níveis;

• Comunicação de informação sobre o processo desenvolvido na educação pré-

escolar e a aprendizagem realizada por cada uma das crianças;

• Trabalho conjunto entre educadores e professores.

 Envolvimento das crianças – As crianças devem ser envolvidas no seu processo de

transição. Assim, é pertinente:

• Conversar com as crianças sobre a transição

• Familiarizar as crianças com a escola do 1º ciclo

 Facilitar a transição ao nível operacional – O trabalho em equipa entre o jardim de

infância e as escolas de 1º ciclo é primordial para a transição de crianças entre os

dois ciclos. Devem ser previstos momentos de contacto entre as crianças dos dois

níveis,  sendo  definidas  estratégias  globais  do  estabelecimento  para  apoiar  a
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transição.  As  famílias  têm aqui,  também,  um papel  decisivo,  nomeadamente  na

tomada de decisão da escola onde vão colocar os seus educandos.

 4.3.3 Conclusões

Realizada a análise dos dois documentos, são de salientar as principais mudanças e o que

trouxe de novo este último documento.

Apesar de, na Lei Quadro, a educação pré-escolar estar destinada a crianças dos 3 aos 5 anos,

este documento não deixou de salientar o facto de que os princípios e os fundamentos devem ser

comuns às crianças dos 0 aos 3 anos, de acordo com a Recomendação do Conselho Nacional de

Educação.

Mantendo como base os mesmos fundamentos e princípios da pedagogia para a infância, as

principais alterações evidenciaram-se ao nível da organização dos conteúdos.

No final de cada capítulo, existe uma pequena síntese do mesmo, com algumas sugestões de

reflexão  para  o  educador.  Ao  longo  dos  capítulos,  no  final  de  cada  tópico,  são  propostas

aprendizagens a promover, critérios de observação de comportamentos que a criança realiza quando

alcança as atividades propostas e quais os procedimentos que o educador deve ter para apoiar a

concretização das propostas iniciais.

Ao  longo  de  todo  o  documento,  surgem  hiperligações  que  encaminham  para  todos  os

documentos oficiais e brochuras lançadas pelo Ministério da Educação.

Na área da Expressão e Comunicação, houve algumas alterações:
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• Aparece  destacado  o  Domínio  da  Educação  Motora,  que,  no  documento  mais  antigo,

pertencia ao Domínio das expressões;

• Foi criado o Domínio da Educação Artística,  estando constituído pelos subdomínios das

Artes Visuais, Dramatização, Música e Dança;

• O Mundo tecnológico e utilização das TIC, está agora inserido na área de Conhecimento do

Mundo, e não no Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita.
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 5 O Jogo e as TIC

O que se pretende com este capítulo é estabelecer as relações entre o jogo e as TIC. Dado que

o jogo tem uma grande importância no desenvolvimento das crianças em idade Pré-Escolar e as TIC

estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, importa encarar estas TIC como novos meios

facilitadores da atividade lúdica.

Por isso,  este  ponto será dividido em duas grandes questões: o jogo e as TIC, que serão

analisadas de seguida.

 5.1 O Jogo

O jogo tem um papel fundamental na educação, pois este é possibilitador do equilíbrio entre o

mundo interno e o mundo externo, sendo através deste que a criança cresce e se desenvolve a todos

os níveis. Quando pensamos em jogo, associamos, de imediato, uma criança em interação com algo.

No mundo da criança, tudo é um jogo, tudo é uma descoberta de caminhos novos que só ela poderá

percorrer, de modo a ser efectuada uma aprendizagem. Importa que todas as aprendizagens sejam

feitas através de jogos, pois é no jogo que a criança manobra tudo o que a rodeia.

Neste sentido,

“O jogo é uma atividade rica e de grande efeito que corresponde às necessidades lúdicas, intelectuais e

afetivas, estimulando a vida social e representando, assim, importante contribuição na aprendizagem.”

(Grossi:1990: p. 86)

Assim, o jogo e o brinquedo ajudam a criança a aprender, que, para a autora, é mais do que

estar ensinado, pois e segundo Grossi (2010) aprender é raciocinar e selecionar informações para

estabelecer juízos e raciocínios.
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A influência do brinquedo no desenvolvimento da criança é muito grande. Através deste, a

criança aprende a  agir  cognitivamente,  sendo livre para determinar  as suas ações.  O brinquedo

estimula  a  curiosidade,  a  iniciativa  e  a  autoconfiança,  proporcionando  o  desenvolvimento  da

linguagem, do pensamento e da concentração da atenção (Vygotsky: 1989).

Desta forma, para o mesmo autor (Vygotsky:1989), a criança em idade escolar, o brinquedo, o

jogo e, por conseguinte, o uso da imaginação, serve para ampliar as habilidades conceituais da

criança. Quando esta está a imitar os mais velhos nas suas atividades diárias, gera oportunidades

para estimular o seu próprio desenvolvimento intelectual. Assim, quando está a brincar, a criança

está sempre acima da própria idade.

Através do jogo, a criança consegue fazer experiências com pessoas e objetos, estudar causas

e efeitos de determinadas ações, resolver problemas, adaptar a sua conduta aos hábitos culturais do

seu  grupo  social,  interpretar  acontecimentos  novos,  desenvolver  destrezas  motoras  finas  e

grosseiras, etc.

Todos os  jogos têm regras  e  estas  devem ser  respeitadas  por  todos os jogadores.  Mesmo

quando as crianças estão a imitar alguém, existe uma regra implícita, apesar de inconsciente. Por

outro lado, estas podem ser alteradas pelos jogadores, desde que estes as conheçam. Neste sentido,

“O jogo é uma atividade temporária e com uma determinada finalidade e é ainda uma atividade isolada

e limitada, na medida em que tem um fim quando são alcançados os objetivos  finais do jogo e até

terminar existe sempre movimento.” (Lourenço: 2014. p. 29)

Segundo Piaget, citado por Araújo (1992), o jogo tem uma relação estreita com a construção

da inteligência  e  possui  uma efetiva  influência  como instrumento  incentivador  e  motivador  no

processo de ensino e aprendizagem. 

Para  Vieira (1994), os jogos devem possuir as seguintes caraterísticas básicas: estimular a

imaginação infantil, auxiliar no processo de integração grupal, liberar a emoção infantil, facilitar a
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construção do conhecimento e auxiliar na aquisição da autoestima. Neste sentido.  Stahl (1991: p.

18) declara:

"Um  jogo  educativo  por  computador  é  uma  atividade  de  aprendizagem  inovadora  na  qual  as

caraterísticas do ensino apoiado em computador e as estratégias de jogo são integradas para alcançar

um objetivo educacional específico".

Estes  jogos  tornaram-se  intrinsecamente  motivadores,  devido  ao  desafio,  a  fantasia  e  a

curiosidade que despertam nas crianças. Os jogos podem fornecer resultados não previstos, mas tão

importantes quanto os previamente determinados, oferecendo oportunidades para que o aluno utilize

a  lógica,  raciocínio  e  habilidades  de  organização  para  resolver  problemas  de  maneira  mais

interessante, do que seriam expostos em um exercício comum. (Coburn: 1998).

Contudo,  apesar  de  este  ser  um  espaço  destinado,  especialmente,  às  crianças,  todos

necessitamos dele, dada a sua grande importância no desenvolvimento da personalidade. Ao longo

de  toda  a  nossa  vida,  os  objetos  do  jogo  vão  mudando,  mas,  por  outro  lado,  este  mantém

determinadas caraterísticas. Deste modo, este é o espaço onde se situa a liberdade, o controlo da

situação da brincadeira, a imaginação, a libertação da realidade para um mundo completamente

diferente,  a  diversão,  o  desafio  por  superarmos  obstáculos  presentes  nos  jogos,  a  colaboração

quando são jogos de grupo e a aprendizagem através de jogos que imitam a conduta dos adultos.

 5.1.1 Tipos de Jogos

Antes de descrevermos quais os tipos de jogos existentes, será pertinente descrever quais os

recursos, do ponto de vista de Repiso (1999), a que as crianças podem aceder para poderem realizar

esses mesmos jogos:

 Objetos do Jogo – Os objetos devem ser adequados à idade da criança e também à etapa

de desenvolvimento. Estes devem ter um nível de dificuldade apropriado, fomentar o uso

dos 5 sentidos, evitar perigos, etc;
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 Local do jogo – Este espaço pode ser muito diversificado, dependendo do jogo a efetuar.

Pode ser um espaço exterior, parques infantis ou até mesmo uma pequena sala com um

espaço reduzido;

 Tempo  de  Jogo  – Na  maioria  dos  casos,  o  tempo  de  jogo  deverá  ser  predefinido.

Contudo, deve, de igual modo, ser adequado ao tipo de atividade, de maneira a que possa

ser concluída a tempo. Por outro lado, não convém que determinada atividade não se

prolongue muito, para a criança não ficar cansada com a mesma. A limitação do tempo é

fundamental, no que concerne às TIC.

Depois  de  analisados  os  aspetos  fundamentais  que  têm  de  se  ter  em  conta  aquando  da

realização de um jogo, importa descrever quais os tipos de jogos que a criança poderá efetuar.

Desta  forma,  segundo  o  mesmo  autor,  serão  estabelecidos  critérios  de  classificação  dos

mesmos. Considerando a sua dimensão social, temos sete tipos de jogos:

 Desocupado – A criança não participa no jogo;

 Espetador – A criança está a observar o jogo, não participando de forma ativa. É possível

que este se esteja a preparar para entrar no mesmo ou realizar alguma outra atividade

paralela;

 Jogo Solitário  – A criança  joga  sozinha,  o  que permite  que  seja  esta  a  comandar  a

atividade. Esta pode mudar as regras, sempre que lhe convenha, ou seja, são eles que

controlam o jogo, deixando que a imaginação seja o grande protagonista;

 Jogo Paralelo – A criança não joga, na realidade, mas situa-se ao lado da criança que

está a jogar;

 Jogo Associativo – É um jogo de grupo, em que as crianças jogam todas juntas. Apesar

disso, a continuidade do jogo não depende da continuidade da participação de nenhuma

criança;

 Jogo Cooperativo – Neste tipo de jogos existe uma distribuição de papéis, em que cada

um aceita o que lhe é atribuído. Neste tipo de jogos existe, de facto, uma interação;
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 Jogo socializado com adultos – A criança joga com outra pessoa, que permita que seja a

criança quem tem o controle do jogo. Neste tipo de jogos, podiam ser inseridas as TIC,

dado que a criança necessita da presença de um adulto, no caso de ter alguma dificuldade.

Seguindo  agora  outra  perspetiva,  Repiso (1999),  classifica  os  tipos  de  jogos  segundo  a

dimensão das necessidades que os jogos preenchem:

 Jogos  de  Investigação  – São  jogos  que  permitem  à  criança  investigar,  explorar,

comprovar  ideias,  ou  seja,  jogos  de  domínio  que  lhe  permitam  ir  explorando  e

conhecendo o seu meio envolvente;

 Jogos Terapêuticos – São jogos que aliviam o aborrecimento, a dor, etc. Fazem parte

destes jogos as lutas, canções, ou seja, jogos que se fazem espontaneamente;

 Jogos de aprender a viver – A este tipo de jogos pertencem aqueles que são de índole

imitativa, jogos caseiros, ou seja, aqueles tipos de jogos que ajudam a criança a obter

destrezas para a vida quotidiana;

 Jogos de Entretenimento – Este tipo de jogos têm como única função a diversão.

A seguinte classificação tem em consideração o desenvolvimento das crianças ao longo dos

tempos segundo a teoria de Jean Piaget. Desta forma, podemos distinguir diversas etapas do jogo

mediante o nível de desenvolvimento:

 Jogo Prático – Este é o tipo de jogo que predomina até aos dois anos de idade. Nesta

fase é quando a criança utiliza, predominantemente, os seus sentidos e as suas habilidades

motoras;

 Jogo Simbólico – Começa a partir do segundo ano e vai até, aproximadamente, aos cinco

anos de idade. Nesta fase, as crianças utilizam objetos invocando outros que não estão

presentes. Este tipo de jogo terá um maior destaque no ponto seguinte, dada a sua grande

importância para o tema em estudo;
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 Jogo com Regras – Tem como idade inicial os quatro anos. É nesta etapa que as crianças

se juntam em grupo e criam os seus próprios jogos com regras próprias definidas por

eles. Existe uma criança que, geralmente, controla e define as regras, à medida que o jogo

vai decorrendo. Por volta dos sete anos, as regras já são todas estabelecidas antes do jogo

começar;

 Jogo Construtivo – Tem início aos 18 meses e prolonga-se até à idade adulta. Este tipo

de jogo é realizado com um objetivo previamente estabelecido, levando a um produto

final. A este tipo de jogos pertencem os jogos de madeira (de encaixe). Em suma, são

todos os jogos que possibilitem uma construção. Para realizar este tipo de jogos, têm de

ser  previamente  adquiridas  algumas  destrezas  motoras  e  intelectuais,  implicando

relembrar padrões de imagens previamente memorizados (no caso de maquetas e outras

construções). As TIC disponibilizam diversos recursos que permitem este tipo de jogo

através da criação de animações, da realização de um puzzle ou um desenho.

Ficam, assim, descritos quais os tipos de jogos que se podem realizar mediante determinado

critério. Contudo, será pertinente definir ainda “jogo” como atitude, que, para Repiso (1999: s.p.),

“…não só refere um tipo de atividade determinada por umas regras e por uns objetos, mas o jogo é

também uma forma de enfrentar uma situação, um problema qualquer.”

Esta definição é de uma grande importância, dada a sua relevância para a introdução das TIC

nas escolas.

 5.1.2 A importância dos recursos materiais no Jogo Simbólico

Repiso (1999) defende que este tipo de jogo terá uma atenção especial, dada a sua grande

importância. Isto porque, na Educação Pré-Escolar, grande parte das atividades que a criança realiza

utilizam este tipo de jogo, ou seja,  a criança “transporta-se” para o mundo da imaginação e da

fantasia, vivendo numa realidade paralela, mas bastante diferente.
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Nesta faixa etária, utilizam-se diversos recursos pedagógicos, sendo, por isso mesmo, o jogo o

principal recurso, pois a criança desenvolve atitudes, habilidades e capacidades que lhe permitem

um bom desenvolvimento.

Deste modo, e como referimos acima, a criança passa por diversas fases ao longo do seu

desenvolvimento  quando  está  a  brincar,  sendo  a  primeira  fase  a  da  manipulação  de  objetos,

passando pelo jogo simbólico e acabando nos jogos de regras, segundo Piaget.

“quando brinca, a criança assimila o mundo a sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois sua

interação com objeto não depende da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui”

( Piaget, 1978), citado por Silva & Rubio (2014: s.p.)

 5.1.3 Importância do Jogo Simbólico no desenvolvimento da criança

De facto,  o jogo simbólico tem uma grande importância,  uma vez que a criança,  não só

exterioriza os seus sentimentos, sensações, experiências e vivências, mas também lhe possibilita

uma integração social com outras crianças e com adultos.

Este tipo de jogo aparece por volta dos dois anos e meio e implica uma representação de um

objeto por outro. À medida que o tempo vai passando, as brincadeiras vão-se adaptando, tornando-

se cada vez mais reais.

Com  este  tipo  de  jogo,  o  pensamento  torna-se  mais  complexo,  pois  não  vai,  somente,

inventando contextos irreais  ao imitar situações e pessoas, como vai buscar situações passadas,

conseguindo representar situações futuras.

Assim, o jogo simbólico, para Cardoso (s.a.: s.p.),

“... é a representação corporal do imaginário e apesar de predominar a fantasia a atividade psicomotora

exercida acaba por prender a criança à realidade.”
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Desta forma, podem-se identificar diversas etapas do jogo simbólico que vão acontecendo à

medida que a criança se vai desenvolvendo:

 Jogo do “faz de conta” – Representa a primeira etapa do jogo simbólico e consiste em

imitar, mais ou menos real, personagens, animais, ações, acontecimentos e objetos reais;

 Jogo de Papéis – Neste tipo de jogo, um pouco mais complexo, representam-se cenas

específicas, não estando submetidas a um cenário previamente estabelecido;

 Jogo de Representação – Utilizando alguns recursos materiais, como: desenhos, cores,

objetos,  imagens;  a  criança  realiza  atividades  lúdicas,  reproduzidas  de  uma  maneira

simbólica.  Este  tipo  de  atividade  é  um  pouco  mais  complexa,  pois  envolve  uma

planificação prévia do jogo.

Para  apoiar  a  criança  e  incentivá-la  para  que  esta  realize  este  tipo  de  atividades,  será

importante incluir alguns objetos e brinquedos, para permitir que haja alguma diversidade no jogo

simbólico.

Neste tipo de atividades,

“… a criança desenvolve competências cognitivas e afetivas, habilidades funcionais, relações sociais,

linguagem e comunicação (…) mediante a sua execução a criança estimula a sua mente e desenvolve a

sua inteligência,  autonomia  e  identidade,  aspetos  que  mais  tarde  medirão a capacidade que  terá  o

indivíduo  para  utilizar  ferramentas  mentais  traduzidas  como  signos  e  símbolos  na  representação,

armazenamento, manipulação e transmissão da informação.” (Vega: 2000: s.p.)

 5.1.4 Recursos Materiais adequados à criança durante as atividades

lúdicas simbólicas

Ainda segundo  Vega (2000:  s.p.), durante  a  concretização de  uma atividade  mental  e  de

pensamento  mais  complexo,  através  do  jogo  simbólico,  são  observadas  determinadas  ações,  a

destacar:
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1. Habilidades funcionais de Imitação – corresponde à execução de jogos, através dos

quais a criança:

a. Reproduz ações, objetos, acontecimentos, diferentes papéis, palavras, sons, etc;

b. Aplica as primeiras regras;

c. Presta atenção visual e auditiva;

d. Realiza discriminações táteis, visuais, auditivas, gustativas e olfativas;

e. Memoriza a nível tátil, visual, auditivo, gustativo e olfativo;

f. Possui uma coordenação olho-mão e olho-pé;

g. Orienta-se e organiza-se no tempo e no espaço;

2. Condutas  Cognitivas  Simbólicas  -  Durante  a  realização  de  determinado  jogo,  é

observado na criança:

a. Evocação Simbólica;

b. Relações entre as imagens e as palavras;

c. Expressão verbal;

d. Pensamento representativo.

Para  que  tudo  isto  possa  ocorrer,  é  indispensável  que  sejam  colocados,  à  disposição  da

criança, os objetos certos para que consiga realizar o acima descrito, pois

“a perceção da criança perante um objeto em concreto condicionará o esforço mental que invista, (…) já

que o esforço  que  o  pequeno invista  durante  o jogo condicionará  o  desenvolvimento  mental  que  a

criança pode alcanças.” (Vega: 2000: s. p.)

Hoje em dia está, de facto, reconhecido, pela escola, o papel fundamental que têm os recursos

materiais com os quais a criança brinca. É no jogo simbólico que este facto mais se nota, pois estes

contribuem para a formação, desenvolvimento, crescimento e amadurecimento da criança. Nesta

perspetiva,  os  recursos  materiais  devem  ser  concebidos  para  que  os  sistemas  simbólicos,  as
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mensagens  transmitidas  e  as  tecnologias  de  transmissão  sejam mediadores  entre  a  criança  e  o

recurso utilizado pela mesma.

Desta forma, o jogo simbólico é uma das peças fundamentais para o desenvolvimento da

criança e o tempo, o espaço e os recursos materiais são aspetos que favorecem a realização do jogo

e tudo o que este implica.

Segundo o modelo ESAR,

“é recomendável que durante os jogos simbólicos nos quais o “faz de conta” é a atividade predominante,

se proporcionem às crianças personagens articuladas, veículos, edifícios em miniatura, acessórios da

vida adulta, bonecas, etc.” (Garon: 1996: s.p.)

Os recursos materiais com que joga a criança no jogo simbólico devem permitir à criança o

desenvolvimento  de  diversos  aspetos,  tais  como:  a  memória  para  reconhecer  e  recordar  uma

experiência passada, a capacidade de coordenar o olho com a mão e o olho com o pé, através da

perceção visual.

Em suma, o jogo simbólico contribui para desenvolver, na criança, a sua autonomia, o que

quer dizer que todos os recursos utilizados devem servir para esse mesmo efeito. Por outro lado, não

podemos esquecer que, durante a atividade, a criança identifica-se com determinada personagem,

desempenhado  uma  função  social  dentro  da  brincadeira.  Os  brinquedos  e  os  demais  objetos

implicados na brincadeira servirão para caraterizar essa mesma personagem, tal como o papel que

esta desempenha na sociedade.

 5.1.5 Caraterísticas Físicas dos recursos materiais lúdicos

Descrita qual a importância dos recursos materiais no jogo simbólico, denota-se, agora, de

fundamental relevância, descrever as caraterísticas físicas que estes mesmos materiais deverão ter.

Desta forma, para Vega (2000), estes deverão ser:
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 Pouco estruturados – Devem ser adequados à idade da criança,  simples,  atrativos  e

versáteis,  para  que a  criança o possa transformar,  ao seu gosto,  no decorrer  do jogo

simbólico,  ou seja,  este deve estimular a criatividade e a imaginação da mesma,  não

devendo ser réplicas exatas da realidade;

 Estimular os jogos de “fazer de conta”, de papéis e representações,  pois assim as

crianças podem imitar personagens e atividades quotidianas e sociais.

Até aos dias de hoje, verifica-se que a origem de todos estes recursos materiais é de índole

comercial. Infelizmente, a maioria deles não deixam oportunidade à imaginação de cada criança,

condicionando e predefinindo os jogos que a criança pode realizar na atividade lúdica simbólica,

dada a sua proximidade muito grande da realidade.

 5.2 As TIC

As TIC vieram dar um novo rumo à Educação. Para Ponte (2002: p. 2),

“...constituem tanto um meio fundamental de acesso à informação (internet, bases de dados) como um

instrumento de transformação da informação e de produção de nova informação… constituem ainda um

meio de comunicação à distância e uma ferramenta para o trabalho colaborativo”

 Estas sobrepõem-se, em alguns aspetos, aos instrumentos mais tradicionais:

 Facilitam todo o tipo de comunicações sem barreiras temporais ou espaciais;

 Apesar de não ser de forma gratuita, temos a possibilidade de escolher a informação que

nos interessa, nomeadamente através da televisão via satélite;

 Possibilitar uma grande interatividade entre meios tradicionalmente independentes, tais

como a televisão, o rádio, fotografia, computador, etc;

 Aceder  a  informação  em  suporte  multimédia,  integrada  em  suportes  interativos,

proporcionando uma verdadeira integração de linguagens de comunicação;
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 Estruturar a informação com uma estrutura hipertextual, de maneira a organizar melhor a

informação, mais adaptado aos interesses e necessidades dos usuários;

Como  se  verifica  na  atualidade,  as  tecnologias  oferecem-nos  novas  possibilidades  de

comunicação e novas formas de aceder à informação. De uma forma lúdica, esta é a grande função

das tecnologias em relação à Educação Pré-Escolar, através  do uso de jogos educativos em suporte

informático.

É através destes jogos que as crianças vão aprender todo o tipo de conhecimentos, estratégias

intelectuais e o desenvolvimento das suas capacidades criativas.
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 6 Educação para os Media

 6.1 Algumas referências históricas

Não se pode falar da história dos Media em Portugal, sem antes fazer referência à origem de

toda a comunicação, desde os seus primórdios. No ponto de vista de Sousa (2017), desde o início

dos tempos, que o homem se tenta comunicar com os seus semelhantes. As primeiras formas de

comunicação foram realizadas, na pré-história, 40000 anos a.c., através de gestos e sons e, mais

tarde, registando os acontecimentos através de desenhos e pinturas em paredes de cavernas . Arte

rupestre.

Para  Costella (2001),  a história da comunicação teve o seu início na altura em que o ser

humano primitivo começaram a comunicar por gritos, gestos com os quais externaram intenções e

indicaram objetos.

As  primeiras  marcas  de  escrita  datam  do  ano  3000  a.c.,  originárias  dos  Sumérios,  na

Mesopotânia, os hieroglifos no Egipto e o alfabeto dos fenícios.

Em 2500 a.c., é inventado o papiro, pelos egípcios, com o objetivo de manter um registo de

informação permanente de informação a reter para futuras gerações.

O primeiro jornal regular que se tem notícia foi a Acta Diurna, inventado pelo imperador Júlio

César, sendo uma publicação oficial dom império romano, em 59 a.c. Foi no ano de 105 d.c. que o

chinês Cai Lun, usando uma pasta de seivas e tiras de bambu, inventou o papel.

Com a invenção da prensa móvel, considerada a primeira impressora, atribuída ao alemão

Johannes  Gutemberg,  em  1440,  foi  iniciada  a  publicação  de  livros.  A primeira  grande  obra
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imprimida nesta  prensa foi  a  Bíblia  de Gutemberg,  que,  com esta  invenção,  foi  considerado o

inventor da imprensa.

Em Portugal, segundo o mesmo autor, o primeiro jornal foi fundado em Lisboa, no reinado de

D. João IV, no ano de 1641, com o nome “Gazeta”.

Outros media essenciais na sociedade atual são o rádio, a televisão, o computador e a mais

recente  internet.  Na  tabela  seguinte,  está  descrita,  sucintamente,  a  evolução  dos  media  supra

mencionados, desde a sua invenção, até à atualidade.
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Tabela 1 – A história dos Media

Ano Computador Rádio Televisão Internet

Séc. 
XIV

Surge a primeira máquina 
de calcular da humanidade,
inventada pelos chineses, o
Ábaco (o nome original é 
Suan Pan, que significa 
prato de cálculo) (Pombo, 
2017),  onde se podiam 
realizar operações de 
adição e subtração 
( Marquès, 1995)

1622 O matemático inglês 
William Oughtred 
desenvolveu a primeira 
régua de cálculo. (Gomes, 
1975)

1642 Blaise Pascal desenvolve a 
primeira máquina de 
calcular. (ob. cit.)

1822 O matemático inglês 
Charles Babbage projeta 
um computador mecânico, 
mas não saíu do papel. (ob.
cit.)

1834 Charles Babbage criou a 
máquina analítica, que 
serviu como base para o 
funcionamento do 
computador. (Plautz, 2011)

1847 George Boole, matemático 
inglês, cria o sistema 
binário, (Gomes, 1975) 
representando uma lógica, 
onde o computador 
conseguia fazer a leitura de
numero de 0 a 1. Números 
fora desta sequencia eram 
postos de lado pelo 
computador. (ob. cit.)

1873 O telegrafista irlandês  
Christian May descobriu a 
fotoeletricidade, ou seja, a 
transformação da luz em 
energia elétrica. (Baptista, 
2016)

1880 Herman Hollerith cria um 
processador de dados 
eletromecânico, que usava 
cartões perfurados para 
inserir dados, dando 
origem ao primeiro 
computador mecânico. 
(Gomes, 1975)

1884 O alemão Paul Nipkow 
descobriu o disco 
perfurado em espiral, que 
permitia que se fizesse 
uma análise completa de 
uma imagem. (Baptista, 
2016)

1887 As ondas hertzianas, 
“capazes de transmitir, sem
fio, os sinais 

1894 Foi criada a primeira 
antena. Marconi realiza as 
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Ano Computador Rádio Televisão Internet

primeiras experiências de 
radiodifusão. (RTP, 2012)

correspondentes a cada um
dos pontos de uma 
imagem” (ob. cit.), foram 
inventados por Heinrich 
Hertz.

1899 Foi feita a primeira 
ligação a atravessar o 
canal da Mancha (ob. cit.)

1901 Foram realizadas as 
primeiras experiências 
com a telegrafia sem fios 
em Portugal. (ob. cit.)

1906 Primeira transmissão 
transatlântica. (ob. cit.)

1908 Primeira ligação com voz. 
(ob. cit.)

1912 Contacto do governo 
portugês com a companhia
Marconi. (ob. cit.)

1923 É fundada a TSF (ob. cit.)

1924 Surgiu a IBM (Plautz, 
2011)

1925 Primeira transmissão à 
distância de imagens em 
movimento com um 
sistema próprio, pelo 
escocês John Baird. 
(Baptista, 2016)

1927 Philo Farnsworth 
descobriu um sistema 
dissecador de imagens por 
raios catódicos e conseguiu
demonstrar a primeira 
transmissão eletrónica de 
televisão do mundo. (ob. 
cit.)

1933 Nascem as primeiras 
associações de radiófilos. 
(RTP, 2012)

1935 Nasce a Emissora 
Nacional de Radiodifusão 
-  atual Antena 1. (ob. cit.)

1936 Ocorrem as primeiras 
emissões experimentais da
Rádio Renascensa. (ob. 
cit.)

1939 É fundada a HP, numa 
garagem, por Bill Hewlett 
e David Packard, 
estudantes da Universidade
de Stanford. (  Silva, 2014)

Apresentação pública da 
televisão na exposição 
mundial em Nova Iorque. 
(Santos, 2004).

1941 A NBC e a CBS começam 
a emitir, em horários 
reduzidos, quando os 
Estados Unidos entraram 
na II Guerra Mundial. (ob. 
cit.)

1943 Alan Turing constrói a 
primeira geração de 
computadores modernos, 
que usam válvulas. (Plautz,
2011)

1946 John William Mauckly e 
John Presper Eckart 
desenvolveram o primeiro 
computador eletrónico, o 
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Eniac, com o objetivo de 
calcular a trajetória de uma
bala de canhões e, na II 
Guerra Mundial, para fazer
cálculos no 
desenvolvimento da bomba
atómica. (Gomes, 1975)

1947 Criação do transistor, na 
Universidade de Standford 
nos EUA, por John 
Bardeen, William Shockley
e Walter Brattain que veio 
substituir as válvulas, 
iniciando-se a segunda 
geração de computadores. 
(História do computador, 
2012)

1951 A empresa J. Lyons 
constrói o primeiro 
computador de uso 
comercial do mundo – 
LEO. (ob.cit.)

1954 Surge a televisão privada 
em Inglaterra. (Santos, 
2004)

1955 Sob influência de Marcelo 
Caetano sobre Salazar, é 
constituída , em Portugal, a
RTP. (Baptista, 2016)

1956 No MIT, surge o primeiro 
computador que usa 
transistores. (Gomes, 
1975)

Primeira emissão 
experimental, a preto e 
branco. (Baptista, 2016)

1957 Emissões regulares – só 
em Lisboa e Porto. (ob.cit.)

Foi fundada a ARPA, 
com o principal objetivo
de acabar com a 
superioridade 
tecnológica militar 
soviética, quando lançou
o seu primeiro satélite – 
o Sputnik. ( Pinto, 2012)

1958 Criação do Chip, por Jack 
Kilby e Robert Noyce, 
permitindo a 
miniaturização dos 
equipamentos. (Plautz, 
2011)

1961 Desenvolvimento da 
transmissão de dados 
por pacote, por Vinton 
Cerf e Robert Kahn. 
(Kleina, 2011)

1962 J.C.R. Licklider, do 
MIT, difunde o conceito
de um sistema que 
concentraria todos os 
computadores do 
planeta em uma única 
forma de 
compartilhamento - 
Rede Galática” (Kleina, 
2011)

1963 Douglas Engelbart 
patenteia o rato. (Gomes, 
1975)

1968 Surge o primeiro 
computador com circuito 
integrado. (Plautz, 2011)

Iniciam as emissões 
experimentais no segundo 
canal da RTP. (Baptista, 
2016)
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1969 Ken Thomson, Dennis 
Ritchie, Douglas Mcllroy e
Peter Weiner, criaram o 
sistema operativo portável 
Unix, multitarefa e 
multiutilizador. (Teixeira, 
2014)

Surge o protótipo da 
primeira rede de internet
– Arpanet – com  a 
transmissão do que pode
ser considerado o 
primeiro Email da 
história, com objetivos 
unicamente militares. 
( Pinto, 2012)

1972 Ray Tomlinson cria a 
primeira aplicação  para 
envio de Email, com as 
funções de 
“send/enviar” e 
“read/ler”. (Cerf, 1997)

1974 A INTEL projeta o 
microprocessador 8080, 
que dá origem aos 
microprocessadores. 
Aparece o Altair, 
considerado o primeiro PC.
(Plautz, 2011)

“E depois do adeus” e 
“Grândola Vila Morena” 
passam na rádio. (RTP, 
2012)

1975 Bill Gates e Paul Allen 
fundam a Microsoft. 
(Gomes, 1975)

São nacionalizadas as 
rádios em Portugal, com a 
exceção da Rádio 
Renascença. (ob. cit.)

O controlo da 
ARPANET foi 
transferido para a 
Secretaria de Estado da 
Defesa dos USA, 
através da empresa 
estatal DISA, conhecida
como DSA. (Pinto, 
2012)

1976 Steve Jobs e Steve 
Wozniak fundam a Apple e
lançam o primeiro 
microcomputador 
comercial – o Apple I. 
(Pacievitch, 2017)

A Emissora Nacional 
passa a chamar-se RDP – 
Rádio Difusão Portuguesa.
É criada a Antena 2. (ob. 
cit.)

1977 Propagam-se as rádios 
piratas em Portugal. (ob. 
cit.)

Uma equipa de 
investigadores 
coordenada por Vinton 
Cerf e Robert Kahn 
realizaram uma 
demonstração do 
protocolo TCP/IP, que 
assegurava a 
interoperacionalidade e 
interconexão de redes 
diversas de 
computadores. (MVI)

1980 Início das emissões 
regulares as cores, com o 
Festival RTP da canção. 
(Baptista, 2016)

1981 A IBM lança o seu 
microcomputador – o PC, 
com o sistema operativo 
MS-DOS. (Plautz, 2011)

1982 Adam Osborne lança o 
primeiro computador 
portátil do mundo – o 
Osborne I. (História do 
computador, 2012)

1983 A IBM e a Microsoft 
lançam o computador IBM
PC, com o sistema 
operativo MS DOS 2.0. 
(P.E., 2014)

Foram adotados, pela 
ARPANET, os 
protocolos TCP/IP e esta
é dividida em duas 
redes:
A ARPANET suportava 
a investigação:
A MILNET servia as 
necessidades militares. 
Foi daqui que surgiu a 
verdadeira internet. 
(Cerf, 1997)

1985 Surge a primeira versão do 
processador de texto e do 
sistema operativo 
Windows, pela Microsoft. 
(Gomes, 1975)

1987 É inaugurada a RFM. (ob. 
cit.)

1988 São iniciadas as emissões É criado o canal de chat 
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regulares na TSF. (RTP, 
2012)

IRC, por Jarkko 
Oikarinen. (Diniz, 2015)

1989 As rádios piratas são 
legalizadas. (ob. cit.)

Foi criada, por Tim 
Berners-Lee, a WWW, 
com a função de 
partilhar informação e a 
ligação entre si de 
diversas fontes de 
informação, através de 
um sistema interactivo 
de computação. (Kleina,
2011)

1990 Portugal adere à 
internet. (Diniz, 2015)

1991 Linus Torvalds inicia o 
desenvolvimento do 
sistema operativo Linux. 
(Teixeira, 2014)

É criada a RCCN, 
levando a que o uso da 
internet se generalize 
em todas as 
universidades e
é aberta a rede para 
entidades comerciais. 
(MVI) 

1992 É criada a SIC, a primeira 
televisão privada em 
Portugal, e a RTP 
Internacional. (Baptista, 
2016)

1993 Aparece a TVI, o segundo 
canal privado em Portugal. 
(ob. cit.)

1994 Surge a Antena 3. (RTP, 
2012)

Começam a aparecer os 
canais internacionais 
através da ligação por 
cabo. (ob. cit.)

Surge o primeiro 
navegador gráfico – 
MOSAIC. (Diniz, 2015)
Foi criado o ISP, em 
Portugal. (MVI)

1998 São vulgarizadas as rádios
pela internet. (ob. cit.)

É lançado o Google e o 
NAPSTER. (Diniz, 
2015)

2011 A Antena 3 lança duas 
novas rádios online: a 
Rock e a Dance. (ob. cit.)
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 6.2 Definição e evolução da Educação para os Media

A definição de Educação para os Media é um pouco controversa e tem sido alvo de diversas

terminologias e definições.  Assim,  na origem desta expressão estão outras,  tais  como:  literacia

digital, literacia dos media e literacia mediática. Em Pinto (coord) (201: p. 21), pode ler-se:

“Numa tentativa de distinguir entre o processo e os resultados por via dele alcançados, há autores que

têm defendido que a Educação para os Media diz respeito ao processo e que a literacia dos media se

refere ao que se atinge através desse processo, ou seja, aos resultados do mesmo. De acordo com estas

perspetivas, a Educação para os Media conduziria a determinados níveis de literacia mediática. Todavia,

esta distinção nem sempre é valorizada ou considerada. Há um conjunto de documentos produzidos pela

Comissão Europeia que adota a designação de literacia dos media, incorporando na mesma os objetivos

aclamados pela Educação para os Media.” 

Assim, neste caso, EPM e Literacia Mediática não são a mesma coisa. No primeiro caso,

falamos  de  uma  prática  de  ensino-aprendizagem  e,  no  segundo,  do  resultado  desse  processo.

(Buckingham: 2003) Para este, a EPM é, hoje, um direito humano fundamental.

Mas, como refere Sara Pereira, em Pinto (coord.) (2011: pp. 21-22),

“…, mais do que as nomenclaturas, é o que designam, o que enunciam e o que valorizam que nos pode

orientar. Por isso, importa ter presente as tradições ou orientações que essas nomenclaturas exprimem e

ainda o facto de estarem polarizadas em diferentes tipos de meios.”

Desta forma, há várias instituições nacionais e europeias que têm colocado esta área de estudo

na agenda política e pública, de entre as quais se destacam a UNESCO e a União Europeia.

Já desde a década de 70 que esta definição tem sido alvo de preocupação, pela UNESCO. Em

1973, e de forma muito rudimentar, o Conselho Internacional do Cinema e da Televisão define EPM

como sendo:
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“…  o  estudo,  o  ensino  e  a  aprendizagem  dos  modernos  meios  de  comunicação  e  de  expressão,

considerados como fazendo parte de um domínio específico e autónomo de conhecimentos a nível da

teoria e da prática pedagógica, distinguindo-a da utilização daqueles meios como processos auxiliares

no ensino e aprendizagem de outros domínios do saber.” (Gonnet: 2007: p. 12)

No sentido de tentar definir, de forma mais clara, EPM, em 1979, a UNESCO defende que

“… engloba todas as maneiras de estudar, de aprender e de ensinar, a todos os níveis (...) e em todas as

circunstâncias, a história, a criação, a utilização e a avaliação dos media, enquanto artes práticas e

enquanto técnicas, assim como o lugar que os media ocupam na sociedade, o seu impacto social, as

implicações da comunicação mediatizada, a participação, a modificação do modo de percepção por eles

causada, o papel do trabalho criativo e o acesso aos media.” Lopes (2011: p. 4)

Contudo,  foi  sé  em 1982  que  este  conceito  passa  a  fazer  parte  das  agendas  políticas  e

educativas, com a Declaração de Grünwald sobre a Educação para os Media, onde se pode ler:

“Vivemos num mundo onde os media são omnipresentes: um número cada vez maior de pessoas passa

períodos significativos  a ver  televisão,  ler jornais e  revistas,  tocar discos e  ouvir rádio.  Em alguns

países, por exemplo, as crianças já passam mais tempo a ver televisão do que na escola. Em vez de

condenar ou apoiar o inquestionável poder dos media, precisamos de aceitar o seu impacto significativo

e  a  sua  penetração  pelo  mundo  como  um  facto  consumado,  valorizando  ao  mesmo  tempo  a  sua

importância como elemento de cultura no mundo moderno. O papel da comunicação e dos media no

processo de desenvolvimento não deve ser subestimado, tal como não deve ser subestimada a função

desses  meios  como  instrumentos  ao  serviço  da  participação  ativa  dos  cidadãos  na  sociedade.  Os

sistemas político e educativo devem reconhecer as suas respetivas  obrigações na promoção de uma

compreensão crítica do fenómeno da comunicação entre os seus cidadãos.” (ob. cit.)

Finalmente, é contemplada a presença dos  media na sociedade e, mais particularmente, na

educação, reconhecendo-se, pela primeira vez, segundo o ponto de vista de Gonnet (2007: p. 12),

que a escola “deve participar no processo de emergência dos media na sociedade, que deve ocupar

o seu lugar entre eles, nomeadamente enquanto ator principal na ligação ao poder.”

Em 1990, na Conferência Internacional sobre Educação para os Media, subordinada ao tema

Novas  Direções  na  Educação  para  os  Media  (New Directions  in  Media  Education.  UNESCO

International Media Literacy Conference in Toulouse), organizada pela UNESCO e pelo CLEMI,

em  Toulouse,  França,  estiveram  reunidos  180  delegados  de  40  países.  Como  resultado  desta
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conferência,  ficou claro que os  media deixaram de ser  considerados um “luxo”,  mas sim uma

necessidade nas sociedades contemporânea. No texto original pode ler-se:  “In the past 50 years,

modern society  has  passed  from an age  of  linguistic  literacy  to  an  age  of  electronic  literacy.

Therefore media literacy is not a luxury but a necessity in contemporary times” (Thoman: 1990:

s.p.)

No contexto da União Europeia, para Sara Pereira, em Pinto e Pereira (s.a.), a EPM tem sido

objeto de produção de documentos que têm ajudado os estados membros a promover esta área e a

torná-la mais conhecida e reconhecida pelas várias pessoas que as podem trabalhar, no sentido de

desenvolverem o espírito crítico mais seletivo, mais informado relativamente aos media.

Assim sendo, em 1999, pode ler-se no Conselho da Europa, no texto Educação dos Media.

Proposta de Recomendação,  citado por  Lopes (2011: p. 7), que a Assembleia recomenda que o

Comité de Ministros deve:

“promover a elaboração e o desenvolvimento de programas de formação de professores no domínio da

educação para  os  media;  examinar  as  práticas  existentes  em educação  para  os  media  nos  estados

membros com vista a promover o mais bem sucedido; envolver no diálogo sobre estas questões entidades

educacionais, organizações de pais, profissionais de media, provedores de serviços Internet, ONG, etc”

Ainda no mesmo ano, 23 representantes de 14 países reunem-se em Viena, numa conferência

internacional  e  elaboram,  em  conjunto,  o  texto  Educar  para  os  Media  e  para  a  Era  Digital

(Educating for the Media and the Digital Age). Neste texto, defendem que a EPM

“… lida com todos os meios de comunicação e inclui a palavra impressa, o som, bem como a imagem em

movimento, distribuída em qualquer tipo de tecnologia; confere às pessoas a capacidade de compreender

os meios de comunicação usados no seu contexto social  e  o seu modo de funcionamento, e  permite

adquirir competências para usar esses meios para comunicar com os outros; garante que as pessoas

aprendem a analisar, a refletir criticamente e a criar textos mediáticos; aprendem a identificar as fontes

dos textos mediáticos, os interesses políticos, sociais, comerciais e culturais, os seus contextos; aprendem

a interpretar as mensagens e os valores veiculados pelos meios de comunicação; aprendem a selecionar

meios adequados para comunicar as suas próprias mensagens ou histórias e para atingir o público a

quem se destina a mensagem.” (ob. cit.: p. 5)
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Esta conferência representa uma marco muito importante na história da EPM, dado que este

conceito passa a englobar todos os tipos de comunicação e qualquer tipo de tecnologia, alargando a

possibilidade do recetor se transformar em produtor de mensagens. Desta forma, a EPM “permite

adquirir competências para usar esses meios para comunicar com os outros” e garante que as

pessoas “aprendam a selecionar meios adequados para comunicar as suas próprias mensagens ou

histórias e para atingir o público a quem se destina a mensagem”. Lopes (2011: p. 5)

Em junho de 2000, no âmbito do Conselho da Europa, com a aprovação de um relatório e uma

recomendação intitulados Educação para os Media, é defendido que “A educação para os media

permite às pessoas exercerem o seu direito de liberdade de expressão e o direito à informação. É

benéfica para o desenvolvimento pessoal e estimula a participação e interatividade sociais.” Por

outro lado, e apesar da EPM já fazer parte dos currículos de alguns países europeus,  “… a sua

aplicação prática é ainda problemática.” ( CE: 2000, citado por  Lopes: 2011: p. 7)

Seguindo os princípios fundamentais da declaração de Viena, é  em fevereiro de 2002, no

seminário sobre  Educação para os Media, que é atenuada a diferença, até então, existente entre

“educação  para  os  media”,  e  “educação  através  dos  media”  ou  “educação  com  os  media”.

Participaram, neste seminário, 14 países, propondo legislação e integrando no currículo a EPM, aos

5 anos de idade. 

Assim sendo, no relatório do seminário, pode ler-se:

“Media  education  should  in  priority  be  addressed  to  young  people,  ages  12-18,  as  recognized  by

UNESCO Communication and Information programmes, but should take into account children, ages 5-

12,  because  of  the  developmental  evolution  and  needs  of  the  young  person  (knowledge-acquisition,

reality/fiction distinction, identity-building, citizen-consciousness development)” (UNESCO: 2002: s. p.)

A Ontario Association for Media Literacy, define EPM como sendo “An informed and critical

understanding of the nature of the media, the techniques used by them, and the impact of these

techniques.  Also,  the ability  to  understand and use the massmedia in  an active,  critical  way.”

(OME: 2006, citado por  OME: 2008: p.7 ), ou seja, é o resultado do estudo da arte e mensagens

através de diversas formas de media, seja em forma de texto, gráficos, sons e/ou imagens.
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Numa colaboração  conjunta  entre  a  UNESCO,  o  Conselho  da  Europa  e  o  Ministério  da

Educação francês, e em comemoração do 25º aniversário da Declaração de Grünwald, surgem, em

2007, em Paris, as 12 Recomendações relativas à Educação para os Media, organizadas em quatro

eixos  temáticos,  que  assumem a  EPM como  direito  fundamental.  “… mais  do  que  nunca,  os

cidadãos necessitam de análise crítica da informação, independentemente do sistema simbólico

usado  (imagem,  som,  texto).” Referem,  ainda,  que  a  EPM  “diz  respeito  a  todos  os  media,

independentemente da sua natureza e da tecnologia usada.” (Lopes: 2011: p. 6)

Ainda no mesmo ano, a Diretiva 2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União

Europeia, de 11 de dezembro (que altera a Diretiva 89/552/CEE), defende que a EPM

“… visa as competências, os conhecimentos e a compreensão que permitem aos consumidores utilizarem

os meios de comunicação social de forma eficaz e segura. (…) A educação para os media deverá por

conseguinte  ser  fomentada  em  todos  os  setores  da  sociedade  e  os  seus  progressos  deverão  ser

acompanhados por perto.” (CE: 2007, citado por Lopes: 2011: p. 7)

Ficou estabelecido, neste documento, que:

“Até 19 de Dezembro de 2011, e daí em diante, de três em três anos, a Comissão deve apresentar ao

Parlamento Europeu,  ao Conselho e  ao Comité  Económico e Social  Europeu,  um relatório sobre  a

aplicação da  presente  directiva  e,  se  necessário,  formular  propostas  destinadas  à  sua  adaptação  à

evolução no domínio dos serviços de comunicação social audiovisual, em especial à luz dos progressos

tecnológicos recentes, da competitividade do sector e dos níveis de educação para os media em todos os

estados-membros.” (ob. cit.: pp. 7-8)

Perante  o  Conselho  da  Europa,  em  2007,  literacia  mediática  é  definida  como  sendo  a

capacidade de aceder aos media, de compreender e avaliar de modo crítico os diferentes aspetos dos

mesmos e dos seus conteúdos, bem como criar comunicações em diversos contextos.

Em 2008,  nas  Conclusões  do  Conselho  de  22  de  maio  de  2008  sobre  uma Abordagem

Europeia  da  Literacia  Mediática  no  Ambiente  Digital  (2008/C  140/08),  o  Conselho  da  União

Europeia  incentiva  os  estados  membros  a  “…  promoverem  iniciativas  de  sensibilização,

nomeadamente as que incidam especificamente na utilização de TIC dirigidas aos jovens e aos pais
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e que envolvam tanto as organizações juvenis como os meios de comunicação social.”(   CE: 2008

citado por Lopes: 2011: p. 8)

No mesmo ano, a  Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de dezembro, sobre a literacia

mediática no mundo digital (2008/2129(INI) referencia que:

“… a educação para os meios de comunicação constitui um elemento crucial da política de informação

dos consumidores, da abordagem consciente e com conhecimento de causa das questões relativas aos

direitos de propriedade intelectual, da participação democrática ativa dos cidadãos e do incremento do

diálogo intercultural; (…) as atividades educativas no domínio dos meios de comunicação social devem

envolver todos os cidadãos: crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência; (…) os objetivos

da educação para os meios de comunicação consistem na utilização competente e criativa dos meios de

comunicação  e  seus  conteúdos,  na  análise  crítica  dos  produtos  mediáticos,  na  compreensão  do

funcionamento da indústria dos meios de comunicação social e na produção autónoma de conteúdos

mediáticos; (…) a educação para os meios de comunicação deve fazer parte integrante da educação

formal, à qual todas as crianças têm acesso, assim como dos planos curriculares de todos os níveis de

ensino.” ( CE: 2000 citado por Lopes: 2011: p. 8)

Na  Recomendação da Comissão sobre Literacia Mediática no Ambiente Digital para uma

Indústria  Audiovisual  e  de  Conteúdos  mais  competitiva  e  uma  Sociedade  do  Conhecimento

Inclusiva, de 20 de agosto de 2009, a Comissão das Comunidades Europeias sugere aos estados

membros que

“lancem num debate,  em conferências  e  outros  eventos  públicos,  sobre  a  inclusão da  disciplina  da

educação para os media no programa escolar obrigatório e da literacia mediática nas competências

essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, enunciadas na Recomendação do Parlamento Europeu

e do Conselho de 18 de dezembro de 2006 relativa às competências-chave para a aprendizagem ao longo

da vida; (…) aumentem os seus esforços de sensibilização para o património audiovisual nacional e

europeu através de campanhas nacionais de sensibilização destinadas aos cidadãos; (…) dar a conhecer,

através de atividades de formação, de jornadas de informação e da distribuição de pacotes informativos,

os riscos envolvidos no processamento de dados pessoais nas redes de informação e de comunicações e

educar os utilizadores, em especial os jovens, os pais e os professores neste domínio.”  ( Lopes: 2011: pp.

8-9)
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A EPM é, também foco de atenção no Parecer do Comité das Regiões sobre Pontos de Vista

Regionais no Desenvolvimento da Literacia Mediática. No texto   A Educação para os Media na

Política Educativa da UE (2010/C 141/04),  de 3 de dezembro de 2009,  o Comité das Regiões

admite que “em muitos casos, os órgãos de poder local e regional são responsáveis pela integração

da educação para os media em todos os níveis do ensino oficial.” (Lopes: 2011: p. 9) Refere, ainda,

que:

“A educação de jovens que vivem num ambiente dominado pelos media necessita de abordagens novas

do ponto de vista qualitativo, tendo em consideração a diferença do papel sociocultural dos media e da

escola em matéria de transmissão de informação e de valores. Há que integrar na conceção do papel do

professor o facto de os alunos serem socializados de modo inconsciente num mundo em que as respostas

são fáceis, pois o discurso simplista dos media já lhes deu antecipadamente uma interpretação sobre

cada  questão.  O  desenvolvimento  de  competências  básicas  deve,  portanto,  prever  também  a

interpretação  de  conteúdos  mediáticos,  pois  o  desenvolvimento  de  uma  atitude  crítica  requer

primordialmente uma análise dos esquemas transmitidos pelos media e firmados desde a infância, que

determinam inconscientemente a nossa visão do mundo.”

Ainda no mesmo ano, na Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 10

de  março,  referente  à  Coordenação  de  Certas  Disposições  Legislativas,  Regulamentares  e

Administrativas dos Estados-membros Respeitantes à Oferta de Serviços de Comunicação Social

Audiovisual, conclui-se que:

“A educação para os media visa as competências, os conhecimentos e a compreensão que permitem aos

consumidores utilizarem os meios de comunicação social de forma eficaz e segura. As pessoas educadas

para os  media são capazes  de fazer  escolhas informadas,  compreender a natureza dos conteúdos  e

serviços e tirar partido de todas a gama de oportunidades oferecidas pelas TIC das comunicações. Estão

mais aptas a protegerem-se e a protegerem as suas famílias contra material nocivo ou atentatório. A

educação para os media deverá por conseguinte ser fomentada em todos os setores da sociedade e os

seus progressos deverão ser acompanhados por perto.(    CE: 2010, citado por Lopes: 2011: p. 10)

Len  Masterman (1994),  do  CLEMI,  no  intuito  de  definir  EPM, distingue  três  momentos

históricos, onde analisa o conceito de diferentes formas.
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Numa primeira abordagem, denominada, pelo autor, como “vacinatória” / “imunizadora”, é

evidenciada uma grande desconfiança em relação aos media, que é resumida da seguinte forma:

“(…) Esta tradição tem uma longa história – em 1938, por exemplo, num relatório sobre o ensino na

Inglaterra, dizia-se que o cinema e (…) a imprensa (…) corrompem insidiosamente os gostos e costumes

da nova geração, e falava-se do sotaque contagioso de Hollywood.  Compreende-se ainda melhor esta

conceção  sobre  os  media  (mesmo  antes  do  surgimento  da  televisão),  considerados  como  fonte  de

corrupção ou de doença contagiosa – algo como a difteria ou a poliomielite – que ameaçaria a nossa

cultura e a nossa moralidade, particularmente no caso das crianças, se pensarmos que ela faz parte de

uma  tradição  ainda  mais  antiga,  a  do  respeitável  receio  à  burguesia  inspiravam  os  divertimentos

despreocupados e vulgares da classe operária. Trata-se de uma tradição que se pode reencontrar em

comentários adversos perante os teatros de bairro, as feiras e os divertimentos populares dos séculos

XVIII e XIX (…)” (Masterman: 1994), citado por Madureira: 2014: s.p.)

Uma segunda abordagem (o pensamento crítico) aparece nos anos 60. Surge um movimento

importante, com o aparecimento de uma nova geração de professores, afastando-se da perspetiva

“imunizadora”. Nesta nova fase, houve uma aproximação a diversas formas de cultura popular, em

especial ao cinema.

“Esta  fase  já  não  consiste  tanto  em  abandonar  a  abordagem  “vacinatória”,  mas  a  modificá-la  e

expandi-la. O sentido crítico – esta aptidão para emitir juízos subtis – torna-se o primeiro objetivo. E,

surge, então, a ideia que já não se trata de lutar contra os media mas sim contra o seu conteúdo (…)”

(ob. cit.: s.p.)

A tomada de consciência dos constrangimentos causados pelos media nos anos 70 origina a

terceira  abordagem referida por  Masterman (1994) -  “A descodificação dos  media”.  Madureira

(2014: s.p.) questiona-se se “o estudo da televisão, e da imprensa escrita, não será indispensável

para compreender o mundo. Esta questão é analisada por Masterman, defendendo que

“Um curso típico sobre os media podia consistir num semestre consagrado ao cinema, um trimestre para

a  televisão,  alguns  cursos  consagrados  à  música  popular,  outros  à  publicidade,  etc,  com alunos  a

analisarem as diversas questões e abordagens críticas.  Assim, lentamente,  no início dos anos 80, os

educadores  começaram  a  integrar  e  trazer  para  o  seu  ensino  um  certo  número  de  preocupações

intelectuais dos anos 70, o que lhes permitiu munirem-se de uma apreensão concetual mais coerente do

papel e função dos media no seu conjunto, e do modo de os ensinar. Os avanços nos seguintes domínios
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eram particularmente importantes: a semiótica, as teorias ideológicas, os contextos sociais da produção

e do consumo dos media (…)” (ob. cit.: s.p.)

 6.3 A importância dos Media em Educação

As  mudanças  verificadas  no  campo  educativo  são  paralelas  às  observadas  no  campo

tecnológico. Desta forma,   Masterman (1985), citado por  Lopes (2011: p. 21) identifica as cinco

razões que destacam a importância da EPM em educação: 

“a influências dos media nos processos democráticos”, “a alta taxa de consumo de media e a saturação

da sociedade pelos media”, “a importância crescente da comunicação visual e da informação” e  “a

importância social da informação e a importância da aprendizagem ao longo da vida”.

A EPM  pode ser  vista  como um processo  pedagógico  que  procura  dotar  os  cidadãos  de

capacidades  que  lhes  permita  participar,  de  forma  crítica  e  interventiva,  em  toda  a  dinâmica

comunicacional dos nossos dias, em cada uma das suas vertentes. Visa aproveitar os recursos e

oportunidades que os meios e redes de comunicação facultam para enriquecer o desenvolvimento

pessoal  e  social,  de  modo  a  que  cada  pessoa  possa  conviver,  aprender  e  trabalhar  com  mais

qualidade. A importância da EPM nas escolas advém do facto de crianças e jovens se constituirem

de forma cada vez mais intensa como consumidores e produtores de  media,  importando, então,

dotá-los de capacidades e conhecimentos que os habilitem a um consumo e um conhecimento mais

informados, sobretudo tendo em conta a crescente complexidade desses meios e dos contextos em

que surgem e se desenvolvem os media.

Segundo o ponto de vista de Manuel Pinto, em Pinto e Pereira (s.a.), cada vez mais os meios

de comunicação e os  media estão presentes no nosso quotidiano, de uma forma mais ou menos

intensa.

Por outro lado, a utilização destes recursos levantam uma série de dificuldades, oportunidades

e riscos. É fundamental sermos capazes de os compreender e lidar com eles, inclusivamente os

“nativos  digitais”,  que,  apesar  de  já  terem  nascido  no  seio  de  todo  este  desenvolvimento

tecnológico,  precisam,  também,  de  referenciais  para  tirarem  partido  dos  novos  recursos,  em
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segurança.  Apesar  da  grande  disponibilidade  de  recursos  tecnológicos,  há  ainda  grandes

desigualdades no acesso e nas capacidades de uso da informação.

Nesta  perspetiva,  para  o  mesmo  autor,  e  em  resposta  a  estes  mesmos  desafios,  há  um

movimento antigo, que pode ser fundamentado em Freinet ou no Movimento da Escola Nova, de

Jacques Gonnet, que procura, não só, incorporar esta mesma realidade em contexto escolar, mas

também fazer dela um assunto de reflexão, de estudo e de desenvolvimento pessoal e social.

No  ponto  de  vista  de  Jacques  Gonnet (2007),  podem  ser  desenvolvidos  dois  tipos  de

capacidades: a preventiva,  com o objetivo de prevenir  os mais novos em relação às formas de

influência e manipulação mediática e a criação a partir dos  media, pretendendo que os mesmos

tenham a capacidade de absorver o máximo de informação proveniente dos  media e ser capaz de

explicar o seu ponto de vista sobre qualquer tipo de documento mediático. A escola deverá, então,

estar  aberta  a  novos  modelos  de  ensino,  incentivados  pelas  vontades  dos  estudantes,  tentando

provocar, no aluno, o desejo da descoberta. É nesta nova relação entre o professor e o aluno que

assenta a Educação Novas, de Jacques Gonnet.

Silveira (2011), referindo-se a Gonnet (2007: p. 804), aponta:

“Contrariamente ao modelo tradicional de educação, que se apoiava numa transmissão baseada em

definições dadas pelos adultos sobre o que deve ser sabido, aprendido e transmitido; é agora objetivo da

Educação Nova permitir que o aluno explore a sua criatividade e curiosidade, participando de forma

ativa  no  processo  de  aprendizagem.  O  professor  deixa  de  ser  visto  como  uma  figura  meramente

autoritária, para passar a ser um companheiro do estudante, e alguém que lhe permite, antes de mais,

explorar os caminhos do saber.”

A este movimento,  tem-se dado o nome de Educação Para os Media (EPM), embora este

conceito possa aparecer com designações um pouco diferentes e até, segundo alguns autores, um

pouco divergentes.

Manuel Pinto, em  Pinto e Pereira (s.a.), defende que o grande objetivo da EPM é fazer de nós

cidadãos esclarecidos, críticos e criativos face ao uso dos meios de comunicação pessoal e social.
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Na sociedade da informação, as Tecnologias da Informação e Comunicação representam “um

meio fundamental de acesso à informação (…) como instrumento de transformação e de produção

de nova informação” (Ponte, 2002: p. 2) 

É  neste  sentido  que  a  escola  se  deve  adaptar  a  todo  este  desenvolvimento  tecnológico,

assumindo que as TIC representam uma mais valia para o ensino, constituindo um meio eficaz e

atual para aprender.

Por outro lado, visto que os pais têm, cada vez mais, a necessidade de trabalhar com maior

intensidade, são obrigados a deixar os seus filhos entregues à escola, onde passam a maior parte do

tempo. Cada vez mais as crianças são privadas de espaços exteriores, confinando-se, por vezes entre

os espaços da escola e de casa, em frente a um televisor ou a um equipamento tecnológico. Por isso

mesmo, do ponto de vista de  Buckingham (2003), é urgente proteger as crianças destes abusos

evidenciados.

Nesta perspetiva, verificando que os jovens, atualmente, passam mais tempo com os media do

que na escola,  Buckingham (2011: s.p.) refere que

“Os media são o centro da cultura moderna e do processo político: são os meios através dos quais

descobrimos o mundo. Se acreditarmos que a escola deve ser relevante na vida dos jovens, então não

existe alternativa: há que ensinar estes jovens a entender e a participar na cultura dos media.”

Jacques  Gonnet (2007), refere ainda que a escola é o local onde se principiam os valores

sociais, devido aos media. A escola evidencia-se um elemento importante no contexto “mundo”,

pois não se elabora uma revista ou jornal em ditadura, na medida em que para o efeito a liberdade

de pensamento é essencial. Deste modo, a educação para os media pode revelar-se uma excelente

forma de iniciação democrática.

Para este,  com esta relação entre a educação e os media,  a escola passa a ser o local de

transmissão de valores como a democracia e a política.
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 6.3.1 Educação para os Media na Educação Pré-Escolar

Cada  vez  mais,  a  educação  de  infância  tem vindo  a  ser  considerada  a  primeira  fase  da

educação básica. Quando uma criança faz os tês anos e entra para o jardim de infância, esta começa

a  moldar  as  suas  competências  e  a  desenvolver  a  socialização  e,  progressivamente,  as  suas

aprendizagens em vários campos e domínios. Para Santos (2010: s.p.),

“A frequência num contexto formal tem vindo a tornar-se indispensável para proporcionar às crianças

vivências alargadas,  relevantes e  adequadas para a preparação de uma vida cujas caraterísticas  já

experimentaram, em parte, através da família e dos media.”

Partilhando a opinião  de Pereira (2007),  todas  as  crianças,  quando chegam ao jardim de

infância,  já trazem com elas vivências e experiências diferentes umas das outras. No jardim de

infância, todas essa experiências são aproveitadas, de forma a extrair delas significado, e dotá-las de

conhecimentos. Assim, as crianças começam a tornar-se agentes ativos na sociedade.

“(…)  a  escola  infantil  procura  dotar  de  significatividade  a  experiência  diária  do  sujeito.  Uma

significatividade que tem um sentido afetivo como cognitivo. Isto é, o que se faz, o que se diz, o que se

vive,  etc.,  converte-se  em  material  com  sentido  pessoal  (vivencia-se,  desfruta-se)  e  cognitivo

(compreende-se,  experimenta-se,  verbaliza-se).  Desta  maneira,  as  experiências,  tanto  as  ocasionais

como as sistematizadas, integram-se de forma plena no desenvolvimento de cada sujeito.  (Zabalza: 1987,

citado por  Pereira (2007: p. 3)

Infelizmente, em educação pré-escolar, os media tem sido uma área muito pouco estudada

(  Buckingham,  2009),  sendo  um  pouco  ignorada  pela  cultura  mediática  (HCME,  2011)  .  É

fundamental tentar perceber de que forma as crianças dos 0 aos 8 anos se apropriam dos media e o

modo como os interpretam e usam (   Buckingham, 2002). É de extrema importância que haja um

planeamento sobre a utilização das TIC em educação pré-escolar, pois é nesta faixa etária que o

consumo  dos  media começa  a  dar  lugar  às  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação,  mais

especificamente o computador. (Resnick, 2006)
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O trabalho com o computador estimula o trabalho colaborativo, ou seja, quando o número de

computadores é reduzido, uma atividade que começa a ser realizada individualmente, passa a ter a

colaboração do colega que está a assistir à atividade, cooperando com quem a está a realizar. Desta

forma, ambos aprendem um com o outro.

O primeiro contacto que as crianças fazem com o computador é através dos jogos, dado que

estes são, para  Ponte (1997: p. 24), “um contexto extraordinariamente envolvente e ajudam a criar

íntima familiaridade com a máquina, ao mesmo tempo que despertam a curiosidade em conhecer o

seu próprio funcionamento”. Contudo, para que isto aconteça,    Buckingham (2002) deve pensar-se

no  software  que  se  vai  usar  com  as  crianças,  já  que,  a  partir  destes,  podem  desenvolver-se

competências cognitivas, tais como “hand-eye, coordination, problem solving, memory, inductive

thinking”.  Desta  forma,  segundo o  ponto  se  vista  de  Correia (2001),  as  crianças  ficam com a

capacidade para testar ideias em ambientes com regras e estruturas predeterminadas, passando a ter

uma posição dominante em relação ao software, aumentando a motivação dos mais novos.

Dado que toda a aprendizagem das crianças, nesta faixa etária, se faz através do jogo, no

ponto de vista  de Santos (2006),  os telemóveis ou até  mesmo os jogos eletrónicos,  podem ser

usados como ferramenta didática e pedagógica, criando uma motivação extra para a aprendizagem.

As crianças sentem-se mais motivadas se tiverem tarefas, desafios ou até problemas em que as

respostas não sejam demasiado simples. Neste sentido, as TIC são uma ferramenta integradora de

vários saberes, capazes de proporcionar ambientes ricos e facilitadores de aprendizagem.

 6.3.1.1 Referencial de Educação para os Media

Em  dezembro  de  2012,  atualizado  em  novembro  de  2013,  a  DGE  lançou  as  linhas

orientadoras  para  a  educação  para  a  cidadania,  que,  enquanto  processo  educativo.  “…  visa

contribuir  para  a  formação  de  pessoas  responsáveis,  autónomas,  solidárias,  que  conhecem  e

exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático,

pluralista, crítico e criativo.” (DGE: 2013: p. 1)
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A educação  para  a  cidadania  envolve  diferentes  dimensões:  educação  para  os  direitos

humanos,  educação  ambiental/desenvolvimento  sustentável,  educação  rodoviária,  educação

financeira,  educação  do  consumidor,  educação  para  o  empreendedorismo,  educação  para  a

igualdade de género, educação intercultural,  educação para o desenvolvimento,  educação para a

defesa e a segurança/educação para a paz, voluntariado, educação para os media, dimensão europeia

da educação e educação para a saúde e a sexualidade.

Como uma dimensão da educação para a cidadania,

“A Educação para os Media pretende incentivar os alunos a utilizar e decifrar os meios de comunicação

social, nomeadamente o acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação, visando a

adoção de comportamentos e atitudes adequados a uma utilização crítica e segura da Internet e das

redes sociais.” ( DGE: 2014: s.p.)

Neste  sentido,  em  2014,  o  Ministério  da  Educação  e  Ciência  lançou  um  documento,

denominado  “Referencial de Educação para os Media para a Educação Pré-Escolar, o Ensino

Básico  e  o  Ensino Secundário”.  Com este  documento,  pretende-se  “… propor  um quadro  de

referência para o trabalho pedagógico em torno das questões da Educação para os Media na

educação pré-escolar e nos ensinos básicos e secundário…” (MEC: 2014: p. 5)

Dada a transversalidade da área da educação para a cidadania, com este documento, assume-

se  um  leque  de  possibilidades  variado  para  implementar  os  media na  educação,  mais

especificamente na educação pré-escolar e do 1º ao 3º ciclo.

O  documento  em  epígrafe  está  dividido,  essencialmente,  em  três  capítulos:  o  primeiro

capítulo refere os dez grandes princípios para a Educação para os Media; no segundo capítulo, estão

descritos os temas, subtemas e objetivos, em dois quadros (quadro 1 – temas, subtemas e objetivos;

quadro 2 – síntese dos resultados de aprendizagem por temas); no terceiro capítulo, são referidos os

descritores de desempenho por tema, nível e ciclo de educação e ensino.
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Pinto e Pereira (s.a) referem, a título meramente exemplificativo, alguns modos de explorar o

documento:

Sara Pereira visa o fenómeno Violetta como exemplo para trabalhar o tema 6 (Entretenimento

e Espetáculo) e 9 (Audiências, Públicos e Consumos) do referencial, defendendo que é possível

desenvolver um espírito crítico, conversando com as crianças sobre estes temas, porque é que elas

gostam de ver e com quem é que elas se identificam. Focando o tema 2 (compreender o mundo

atual), esta sugere que devem ser levadas questões para a sala sobre o que se passa no mundo,

através do que os media nos trazem.

Para  validar  a  informação  da  internet,  Manuel  Pinto  menciona  que  temos  de  estabelecer

critérios de seleção de conteúdos quando pesquisamos algo em motores de busca e, em relação aos

documentários, é importante tentar perceber como são construídos e quais os objetivos inerentes à

sua conceção.

Sara Pereira menciona, ainda, que existem, ainda, outros recursos que podem ajudar a por em

prática o referencial:

➢ 3  booklets,  produzidos  na  Universidade  do  Minho,  disponíveis  pra  download  em

www.lasics.uminho.pt/edumedia, que podem ser usados com as crianças e as famílias, para

as ajudar a mediar a relação com os meios de comunicação:

 Como ver TV;

 Videojogos;

 Internet e Redes Sociais;

➢ 2 agendas de atividades, que podem ser ligadas aos temas do referencial, que abarcam os

vários meios de comunicação, desde os maios tradicionais aos novos meios;

➢ Dos  USA,  sugere  um  portal  de  recursos  para  quem  quer  trabalhar  estas  áreas  –

www.commonsensemedia.org;
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 6.3.1.2 Utilização do computador na sala de atividades

Não há dúvida que o computador está, cada vez mais, presente nas salas de atividades de um

jardim de infância. Contudo, perante a perspetiva de Ponte (1997), citado por  Andrade (2012: p.

12), os computadores têm, apenas, o objetivo de ser um “objeto mediador, onde o homem armazena

informação (…) que tem como base para o desenvolvimento o seu próprio pensamento.”

Em relação ao uso do computador para fins educativos, são de destacar algumas menções.

Miranda (2000: p.32) defende que “Os computadores podem ser introduzidos no pré-escolar,

à semelhança dos outros graus de escolaridade, como meios auxiliares dos processos de ensino e

de aprendizagem.” Para esta, existem duas perspetivas diferentes: o computador como tutor e o

computador como ferramenta.

Assumindo que as crianças estão a trabalhar em pares no computador, implica uma interação

grupal.  Desta  forma,  o  computador,  para  Rodrigues (2000),  assume-se  como  meio  de

desenvolvimento de sociabilização nas crianças.

Apesar  de  ainda  haver  opiniões  contra  a  introdução  dos  computadores  numa  sala  de

atividades, nos dias que correm, já não se coloca essa questão, pois já está provada a eficácia da

presença de um computador numa sala de atividades, desde que seja orientada a sua utilização pelo

educador de infância. Porventura, coloca-se uma outra questão, que se prende com o modo como se

deve introduzir o computador na rotina diária e no espaço de uma sala de atividades.

O educador tem um papel fundamental, quando se trata de inserir um computador numa sala

de atividades. Por isso mesmo, cabe também a este a análise dos benefícios que o mesmo trouxe à

sala. Este representa, simplesmente, mais uma ferramenta que o educador terá de gerir, da melhor

forma possível. (Grubb: 2000)
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 Santos (2006) é da opinião que, antes de introduzir as TIC numa sala de atividades, deve

refletir-se acerca da sua utilidade e de que forma se pretende que sejam utilizadas. Estas devem ser

uma  contribuição  para  a  resolução  de  um  problema  pedagógico  e  não  apenas  uma  solução

rebuscada sem que haja um levantamento da problemática em questão.

 6.3.1.2.1 Como introduzir o computador

Kontozisis; Pange (2001) defendem que a introdução do computador na sala de atividades

deve  ser  feita  em 3  fases  distintas:  numa primeira  fase,  são  discutidas,  em grupo,  o  facto  da

existência de um computador e quais as possíveis utilidades que terá; numa segunda fase, importa

fazer  uma  visita  a  locais  que  tenham  computadores  a  funcionar;  finalmente,  será  levado  um

computador para a sala de atividades, de maneira a que esta nova tecnologia seja experimentada

pelas crianças.

Depois de o computador estar introduzido na sala de atividades, no ponto de vista de Davis

(1994), importa observar alguns aspetos que torne essa nova tecnologia mais eficaz e produtiva: o

papel do educador é o de orientador, encorajando a criança à utilização de determinado software;

este precisa de assegurar que as crianças fazem as atividades propostas, o mais autonomamente

possível; o educador deverá ser o exemplo a seguir, integrando o novo instrumento no ambiente

natural da sala; finalmente, o educador é o principal responsável pelo software que utiliza, ou seja,

este tem de ter um conhecimento profundo do mesmo, antes de o introduzir na sala de atividades.

Para  Haugland (2000), a forma mais adequada para as crianças trabalhem no computador é

aos  pares,  pois,  desta  forma,  as  crianças  conseguem  interagir  uma  com  a  outra,  ajudando-se

mutuamente, nas dificuldades uns dos outros.

Outro fator de extrema importância é o local onde este deverá ser colocado. Nesta perspetiva,

segundo a  EC (2002),  este terá de estar de forma a estar facilmente acessível,  mas,  ao mesmo

tempo, longe das zonas de maior afluência; terão de ser analisadas as atividades que poderão ser

realizadas perto de um computador; ter o cuidado de colocar um computador de maneira a que as
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fichas não prejudiquem a circulação normal na sala de atividades; tem de ser um local onde possam

estar duas crianças, sem distrair as outras, e com luz suficiente, mas, ao mesmo tempo, afastado das

janelas ou de outras fontes de luminosidade.

 6.3.1.2.2 Papel do educador

Dada a sua tenra idade, as crianças mais pequenas são as mais influenciadas pelos media. É

importante  que estas  adquiram a capacidade  de  entender  o  que é  verdadeiro  ou não no que  é

transmitido pelos media.

 Santos (2006)  defende  que  a  informação  não  é,  por  si  só,  conhecimento.  Será  sempre

necessário ter a ajuda de alguém para trabalhar com essa informação. É função do educador filtrar

toda a informação que é absorvida através dos media, de forma a transmitir às crianças apenas os

conteúdos adequados e dotá-las de capacidades e competências interpretativas para que possam agir

em conformidade com a realidade.

Visto isto, uma educação para os media, e mais concretamente as TIC, através da intervenção

dos professores e educadores, tem como principal função formar cidadãos conscientes e plenos das

suas capacidades intelectuais de forma a se integrarem numa sociedade, com uma visão crítica da

mesma.

Para que possa realizar esta tarefa, o educador tem de ter um verdadeiro domínio dos novos

recursos tecnológicos, pois “… tem vindo a ser demonstrado que a tecnologia mais avançada não

possui  qualquer  utilidade  para  o  meio  educativo  se  o  ensino  não  estiver  adaptado  à  sua

utilização”.  Santos (2006: P. 44)

Contudo, José Ignacio Aguaded, no 1º congresso de Literacia, Media e Cidadania, realizado

na Universidade do Minho, referiu que o grande obstáculo reside nos professores, visto que, grande

parte  deles,  não  acompanharam  os  avanços  tecnológicos  e  metodológicos;  em  suma,  temos

professores com mentalidades do séc. XX a ensinar alunos do séc. XXI.
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Corroborando  esta  posição,  Prensky (2001)  defende  que  os  professores  podem optar  por

ignorar os Nativos Digitais/Imigrantes Digitais e prosseguir com o uso dos métodos tradicionais

muito menos eficazes ou podem escolher por observarem a criatividade dos alunos nativos digitais e

aceitarem o facto de serem imigrantes no novo mundo digital. Deste modo, o caminho escolhido e a

educação dos alunos depende muito dos professores.

O educador terá de assumir um papel crítico acerca da sua própria prática pedagógica para

acompanhar o avanço tecnológico e assim diminuir esta diferença de gerações e de conceções de

educação.

Ao longo deste últimos anos, têm vindo a ser desenvolvidos alguns projetos inovadores, por

parte de professores e educadores, com vista à adequação da cultura social à escola, e vice-versa,

com a tentativa de integrar as TIC nesses mesmos projetos.  Mais do que inovar,  importa,  para

 Santos (2006: p. 45), registar os resultados desse projetos,

“… e que possam constituir um enorme potencial de material pedagógico e didático, que, para além de

valorizar o papel dos atores nesse processo, pode admitir ainda uma reflexão (individual e coletiva)

sobre a prática, ajudar a encontrar os nossos próprios exemplos de boa prática e partilhar ideias com

outros professores que queiram iniciar projetos semelhantes.”

Na implementação das atividades a realizar com os media, mais concretamente o computador,

Clements; Nastasie (1992) defendem que o educador deverá intervir na atividade, quando, mediante

a observação da criança, sentir que vai ser de grande utilidade para ela, pois, para Chang (2001), 

através desta observação, será capaz de analisar dificuldades na criança a nível dos conhecimentos 

adquiridos. Através desta observação, podem-se descobrir outras atividades que a criança gosta de 

fazer no computador e, de outra forma, não a satisfaz, como é o caso das histórias, que, no 

computador, são um pouco mais animadas do que contadas verbalmente.

Quando se introduz determinado software, devem ser apresentadas várias possibilidades de

exploração, incentivando a criança a experimentá-lo. O educador deverá, desta forma, proporcionar

alguma margem de manobra,  para que esta explore o software à sua vontade,  apesar de ser de

grande importância que o educador esteja sempre acessível para que a criança possa tirar alguma

dúvida, sempre que necessário.
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Segundo a visão de  Gouveia (1997), o educador pode apoiar-se no interesse natural que as

crianças  têm pelos  media e  tentar  desenvolver  nelas  os  seus gostos  e  preferências e  utilizar  as

experiências  diárias  que  têm,  descrevendo  o  que  vêm  através  dos  media,  utilizando-as  em

aprendizagens ativas e significativas.

 6.3.2 Formação de educadores e professores em TIC

É  inegável  que  a  sociedade  atual  está  em  constante  mutação  e  com  um  grande

desenvolvimento tecnológico. Para acompanhar tudo isto, na perspetiva de Almeida (2006: p. 6), a

grande aposta deverá ser realizada no âmbito das gerações mais novas: do pré-escolar ao 2º ciclo,

através  da cultura científica  e  da prática  pedagógica.  “… todos nós  somos finitos,  os  recursos

materiais são também finitos, só uma coisa se renova a ela própria: o conhecimento.”

Para que isso possa acontecer, importa existir uma aposta na formação de formadores, cada

vez mais rigorosa, para que estejam cada vez mais preparados a instruir as camadas mais jovens,

tentando provocar o interesse por parte dos alunos, já que, segundo  Papert (1998: s.p.),

“… a melhor aprendizagem é a que compreende e dá prazer. As crianças adoram aprender até quando

são ensinadas  com uma lógica  diferente.  Na verdade,  acredito  que  toda a  gente,  especialmente  as

crianças, gosta sempre de aprender.”

Assim sendo, o aluno deve estar sempre a ser desafiado, incentivando a que este se torne no

construtor, investigador dos seus próprios conhecimentos e aprendizagens. Para que isto aconteça, é

essencial o contexto, as interações entre alunos e professores e também o tipo de situações a que os

alunos são expostos.

 Almeida (2006) defende que a internet é uma forma de ir buscar esse conhecimento, mas não

o único. Para este, os professores não estão minimamente preparados para lidar com as TIC mais

elementares, não contendo o perfil adequado. Assim, é importante seduzir os formandos, para que

estes  tenham interesse  no que  está  a  ser  trabalhado.  As TIC têm um papel  fundamental  nesse

processo,  dado que  “… aparentemente,  temos cada vez  mais conhecimento,  mas objetivamente
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menos cultura científica.” ( Almeida: 2006: p. 6). Segundo  Santos (2006: p. 45),  “… o perfil do

professor no contexto das TIC, ou de uma forma mais abrangente, no contexto da Sociedade da

Informação, deverá obedecer a atitudes e competências específicas.”

Esta temática foi abordada no projeto europeu  “Profiles and ICT for Teacher Education”,

onde Portugal esteve envolvido, juntamente com outros países europeus. Aqui foi definida uma

série de princípios globais que devem ser tomados em conta no âmbito da formação inicial  de

professores.

As  conclusões  sobre  este  projeto  foram,  posteriormente,  apresentadas  no  relatório  EUIS

(2002) – projeto eEurope, onde se preconiza como principal meta a criação de um espaço virtual

educativo europeu.

Atualmente, existe um grande esforço a nível financeiro e em recursos humanos para munir as

universidades de meios suficientes para que os alunos sejam capazes de interagir com as TIC em

novos contextos formativos e os professores encontram-se recetivos a todas as mudanças. Por outro

lado, alguns autores (Balanskat e outros, 2006; EC, 2006; Hunt, 2015; Teo e outros, 2008; Maroto,

2007; Mcvee e outros, 2008), refere que

“…  su  introducción  es  marginal,  más  centrado  en  usos  tradicionales  que  socioconstructivistas  del

aprendizaje, poco frecuentes de utilización, de usos para actividades tradicionales, más incorporadas a

la investigación que la docencia y de uso más frecuente fora de las aulas.”

Perante esta problemática, o mesmo autor questiona-se acerca da razão pela qual tudo isto

acontece, inclusivamente nas melhores instituições educativas em que as TIC estão presentes, ou

seja, porque é que os professores se manifestam reticentes quanto à utilização das mesmas, mesmo

após terem realizado muitas ações de formação para o efeito.

De entre muitas respostas a estas questões que possam surgir, é de salientar a referida por

Valdés e outros (2010) e  Ballestero y outros (2010). Estes defendem que o que dificulta mais a
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utilização das TIC no ensino é a pouco alfabetização digital dos professores para a sua utilização

técnico-didática.

  Almenara (2014: p. 113) salienta, ainda, que “… otra de las razones de esta baja utilización

es  el  tipo  de  acción  formativa  realizada,  centrada  exclusivamente  en  la  capacitación  para  el

manejo instrumental de las tecnologías.”

Com isto, conclui-se que não é suficiente realizarem-se ações de formação no âmbito das TIC.

Estas não devem basear-se em princípios de capacitação instrumental, mas estas devem alargar-se,

também  a  outras  dimensões:  estética,  curricular,  pragmática,  psicológica  produtora,  avaliativa,

crítica, organizadora, atitudinal e investigadora. Estas formações, antes de serem postas em prática,

devem, também, ter em consideração alguns princípios: o valor da prática e reflexão sobre a mesma,

devem ser colocados problemas reais para os docentes e não para os formadores ou técnicos, os

professores devem ter uma palavra a dizer no que concerne aos conteúdos a ser abordados, devem

ser alargadas as estratégias de exposição dos conteúdos, não a limitando ao habitual audiovisual e o

desenho, a avaliação e o desenvolvimento das ações de formação devem ser feitos em contextos

naturais de ensino. Por fim, devem realizar-se materiais em colaboração com os professores e os

formadores.

  Pinto (1988) há algum tempo que defende que deveria ser introduzida a Educação para os

Media  no  sistema  educativo,  de  três  formas  distintas:  como  disciplina  própria,  como  matéria

integrada numa ou mais disciplinas, ou até como matéria livremente organizada pela escola.

Nesta perspetiva, é de salientar o estudo de Sousa (s.a.: s.p.) , onde refere, citando   Pereira

(2007) que

“Uma das poucas disciplinas autónomas de EPM oferecida nos cursos de formação de professores e

educadores era lecionada, desde 1988, no Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho,

porém, com a reestruturação dos cursos com o processo de Bolonha a disciplina acabou por ficar

reduzida a um módulo e apenas um dos cursos de 2º ciclo (equivalente ao atual mestrado). Ora, sem
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formação torna-se mais difícil a sensibilização e a preparação dos profissionais de Educação para a

abordagem dos media nas instituições em que desenvolvem a sua ação pedagógica.”

Já na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o mesmo autor refere que, desde 2007

que existe uma cadeira como opção nas licenciaturas de Ciências da Comunicação, na licenciatura

em Educação Básica e em todos os 2º ciclos de cursos com habilitação para a docência, como em

Educação Pré-escolar, 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico. O diretor do Departamento de Educação e

Psicologia, Joaquim Escola, refere ainda que:

“Um dos grandes objetivos do projeto “Ensinar a Ver”: Comunicação e Educação na Tecnopolis” passa

pela abertura e integração das TIC no desenvolvimento da área, ao mesmo tempo o trabalho de maior

integração curricular da Educação para os Media no 1º Ciclo do Ensino Básico.” (Sousa: s.a.: s.p.)

Além da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, apenas as Universidades do Minho,

Algarve, Coimbra e os politécnicos de Setúbal e de Castelo Branco apostam na área de Educação

para os Media, o que revela que a aposta feita pelas universidades é muito limitada.

Para além da formação inicial, tem existido, de igual modo, formação contínua em TIC, mas

com pouca aderência por parte dos educadores de infância. No ponto de vista de  Almeida (2006),

devido a um “conformismo e comodismo”, afirmando que estes pensam que as suas competências

no dia a dia são suficientes para a sua eficiência.

O mesmo autor refere, ainda, que os educadores têm dificuldades em acompanhar os novos

procedimentos e  a  evolução tecnológica e  temem o confronto com as  gerações  mais  novas,  as

denominadas  “tribo  do  polegar”.  Outro  fator  é  o  facto  de  que  os  formandos,  por  vezes,  têm

competências muito superiores às dos formadores, perdendo o interesse pelas mesmas.

“A educação é a questão base, a alavanca é o princípio de todo o processo evolutivo e é através da

Educação que construímos uma sociedade mais bem esclarecida, uma sociedade mais bem educada,

mais bem preparada e a médio / longo prazo trará mais-valia para todos nós, sem exceção.” (ob. cit.: p.

8)
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 6.3.3 Software educativo

 6.3.3.1 Enquadramento concetual

Antes de aprofundar este tema, importa esclarecer os conceitos fundamentais  inerentes ao

mesmo. Assim, não se pode falar de software educativo sem antes esclarecer os seus conceitos.

Software

De uma maneira global, entende-se por software uma

“sentença escrita numa linguagem computável, para a qual existe uma máquina capaz de interpretá-la. A

sentença (software) é composta por uma sequência de instruções (comandos) e declarações de dados,

armazenável em meio digital.” (Fernandes, 2002: s.p.).

Segundo a IEEE (1990: s.p.), citado por software são

“os programas de computador, os procedimentos e, possivelmente a documentação associada e os dados

relativos à operação do sistema informático.”

Para  Fernandes (2002: s.p.), software é

“um artefacto humano que não se enquadra em definições convencionais encontradas no dicionário,

pois,  além  de  ser  uma  entidade  de  natureza  mecânica,  é  uma  entidade  descritiva,  complexamente

hierarquizada, cognitivo-linguística e histórica,  concebida através de esforços colectivos durante um

considerável período de tempo.”
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Software educativo

Genericamente,  entende-se por  software educativo os  programas criados  com a finalidade

específica de serem utilizados como meio didático, ou seja, para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem.

Neste sentido, pode-se definir qualquer produto como “educativo”, desde que seja efetuado

com intencionalidade educativa.

“Os programas educativos estão pensados para ser utilizados num processo formal de aprendizagem e

por esse motivo estabelece-se um desenho específico através do qual se adquirem uns conhecimentos,

habilidades, procedimentos, em suma, para que um estudante aprenda” ( Gros: s.a.: s.p.).

Ponto de vista do utilizador

Como os utilizadores de software podem ser variados, pretende-se centrar esta pesquisa em

utilizadores em idade pré-escolar (entre 3 e 5 anos). Neste sentido, ninguém consegue negar que os

computadores são uns dos maiores fascínios, na atualidade. Assim, importa saber o que se torna

mais interessante para as crianças explorarem num computador.

Deste modo, o software deve ser de tal maneira acessível e cativante, que a criança, ao estar

em interatividade com o software, deve estar a aprender sem saber que o está a fazer.

Nesta perspetiva, não se pode definir um software educativo mediante este ponto de vista,

pois o mundo das crianças é muito complexo e individualizado. Cada criança é um caso diferente,

com gostos variados e preferências distintas uns dos outros, pois o que é bom para um já pode não o

ser para outro. Teremos, então, que nos colocar no papel da criança, tentando analisá-la pelas suas

caraterísticas:
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 Cada  criança  é  um  ser  individual,  com  vontade  própria  e  precisa  de  ser  analisada

individualmente. Apesar de os meninos poderem preferir softwares educativos diferentes

dos das meninas, em educação, esta situação não se coloca, pois esta diferença não se

verifica e não deve ser incentivada;

 A criança só questiona se a pessoa que está ao seu lado lhe transmitir total confiança;

 A escolha de um software deverá ser feita individualmente, pois as crianças têm gostos

distintos umas das outras;

 O que as crianças fazem mais é errar e tentar de novo, até conseguirem o que querem;

 Nunca se deve dizer a uma criança, diretamente, que ela está errada, mas sim pedir para

que esta tente fazer melhor ou de outra maneira, de modo a incentivá-la para que esta

consiga realizar a atividade, com sucesso.

Ponto de vista do engenheiro de software

Segundo a engenharia de software, o conceito de software educativo envolve conceitos mais

técnicos, ou seja, independentemente de o software ser educativo ou não, na sua base, o processo de

construção, no ponto de vista técnico, é o mesmo.

Nesta perspetiva, todo o software (educativo) tem um ciclo de vida, onde é descrito todo o

processo de desenvolvimento. Deste modo, do ponto de vista de Piattini (1996), um ciclo de vida

representa o percurso desde a conceção do software até à sua desinstalação. 

Todavia, também se fala de ciclo de desenvolvimento, no sentido de existir um ramo do ciclo

de vida, que começa na análise e acaba na entrega do produto ao consumidor.

Assim, a conceção de software educativo é feita mediante o seguimento de vários modelos,

que abarcam os métodos, as ferramentas e os procedimentos, aspetos fundamentais para que saia

um produto de qualidade do ponto de vista técnico:
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Modelo em Cascata 

Este modelo começou, inicialmente, com Royce, em 1970, apesar de serem mais conhecidos

os refinamentos a este modelo de ciclo de vida de  Boehm (1981),  Sommerville (1985) e  Sigwart

(1990).

O  modelo  supramencionado  desenvolve-se  através  de  uma  série  de  procedimentos

sequenciais, realizados de forma linear, que permite interações com a fase anterior. O número de

etapas podem variar, mas, de um modo geral, estas podem ser:

a) Análise dos requisitos de sistema;

b) Análise dos requisitos do software;

c) Desenho preliminar;

d) Desenho detalhado;

e) Codificação e provas;

f) Operação e manutenção

Este modelo é, então, caracterizado pelos seguintes aspetos:

 1 Cada fase começa quando se tenha terminado a anterior;

 2 Para  passar  à  fase  seguinte,  é  necessário  ter  conseguido  os  objetivos  das  etapas

anteriores;

 3 É útil como controlo de datas de entregas;

 4 No final de cada fase, o pessoal técnico e os usuários têm a oportunidade de rever o

progresso do projeto.
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Modelo Incremental, de Refinamento sucessivo ou Melhora Interativa 

Lehman (1984) mantém, no seu modelo, as mesmas caraterísticas e a mesma hierarquia do

modelo  em  cascata.  Contudo,  este  corrige  alguns  aspetos,  juntando  novas  funcionalidades  ou

requisitos, que permitem o aperfeiçoamento a partir de uma versão prévia.

Defende o uso de protótipos, com o objetivo de ajudar o usuário a definir, concretamente, o

que deseja fazer em determinado software ou mesmo quando o engenheiro de software tem dúvidas

quanto à solução pensada anteriormente. Deste modo, com o uso de protótipos, o ciclo de vida

clássico sofre algumas modificações:

 Análise dos requisitos de sistema;

 Análise dos requisitos do software;

 Desenho, desenvolvimento e implementação do protótipo;

 Prova do protótipo;

 Refinamento interativo do protótipo;

 Refinamento das especificações do protótipo;

 Desenho e implementação do sistema final;

 Operação e manutenção.

 6.3.3.2 Tipologia

 6.3.3.2.1 De acordo com as teorias de aprendizagem

Para se pensar,  corretamente,  em software educativo,  importa saber quais os fundamentos

educativos que estão por trás da sua conceção, ou mesmo, nos casos em que esse aspeto não foi tido

em conta, quais as intenções educativas que se podem dar a determinado software.
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Neste sentido, será relevante analisar, segundo a visão de Fontes (s.a.), quais as teorias de

aprendizagem que têm vindo a ser pensadas quando se fala em software educativo e sua tipologia,

apesar de este aspeto ser esquecido quando se visualiza uma grelha de avaliação.

Perspetiva Conductista

Nesta  perspetiva,  toda  a  aprendizagem é  feita  com base num mecanismo de  “estímulo  –

resposta”. A um estímulo dado pelo computador, é sempre esperada uma determinada reação pela

criança. De seguida, o computador analisa a resposta da criança e verifica se esta está certa ou

errada, esperando, a partir deste exercício, que a mesma consiga interiorizar melhor os conteúdos,

quando os resultados são positivos e, por outro lado, que pense melhor nos conteúdos ensinados, de

maneira a conseguir estabelecer uma boa aprendizagem.

Este tipo de software descora um pouco os conhecimentos que a criança já adquiriu antes da

atividade em questão, sendo esta reduzida a um mero elemento passivo. Os ritmos de aprendizagem

também são esquecidos, tal como, consequentemente, a individualidade de cada criança.

Deste modo, este software trabalha através da transmissão de uma unidade limitada de saber.

O  nível  de  exigência  vai  sendo  cada  vez  maior,  à  medida  que  a  criança  vai  progredindo  nas

aprendizagens, pois esta vai acedendo aos patamares mais superiores do saber.

Perspetiva Construtivista

Segundo esta perspetiva, a individualidade de cada criança já é tida em conta, pois os alunos

são encarados como participantes ativos no processo de ensino-aprendizagem. Toda a aprendizagem

é efetuada com base nos conhecimentos já adquiridos pela criança, nos seus interesses, expetativas e

ritmos de aprendizagem, que é tida como

“um processo de acomodação e assimilação em que os alunos modificam as suas estruturas cognitivas

internas nas suas experiências pessoais.” Fontes (s.a.: s.p.)
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Neste  sentido,  o que importa é fazer uma revisão dos conteúdos que a criança já  possui,

proporcionando  a  aquisição  de  novos  conteúdos,  sendo  o  aluno  a  construir  e  a  estruturar  os

conhecimentos  assimilados.  O  professor  desempenha,  apenas,  o  papel  de  mediador  entre  os

conteúdos  e  os  alunos,  cabendo-lhe  organizar  todo  o  ambiente  para  facilitar  esta  construção

cognitiva por parte da criança.

Para  a  aplicação  desta  teoria  de  aprendizagem,  muito  contribuem  os  “micromundos

informáticos”  e  a  construção  de  “realidades  virtuais”,  pois  possibilitam  que  as  crianças

desenvolvam aspetos específicos na aprendizagem. Aqui, é a criança quem controla o software e, na

resolução dos problemas que vão sucedendo à medida que a criança avança, esta terá de recorrer a

novos saberes para conseguir ultrapassar o problema. Esta é, de igual modo, estimulada, no que

concerne à aprendizagem de novos saberes, novos conceitos, cada vez mais complexos.

 6.3.3.2.2 Transmissão / Procedimentais

Segundo  a  conceção  de  software  educativo  de Fontes (s.a.),  existem  diversos  tipos  de

software. Estes encontram-se divididos segundo dois aspetos:

 Transmissão – Há um determinado  conteúdo  temático  que  importa  que  o  utilizador

explore neste tipo de software;

 Procedimentais  – Estão  destinados  à  concretização e  aquisição  de  uma determinada

habilidade ou desenvolvimento de estratégias.

Habitualmente,  tendia  a  classificar-se  os  softwares  educativos  mediante  a  sua  incidência

curricular, ou seja, as disciplinas que abarcava. Atualmente, com o aparecimento de outros tipos de

programas, surgiu a necessidade de criar novos domínios de catalogação:

1. Instrutivos – Programas pensados para o processo de ensino-aprendizagem (programas

de aritmética, física, idiomas, etc.);
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2. Acesso à Informação – Programas que permitem o acesso a documentos de informação

e bases documentais (bases de dados, Internet, etc.);

3. Criação – Programas sem um conteúdo específico, proporcionando que o usuário possa

criar através de ferramentas específicas (criação de programas informáticos, produção de

textos escritos, etc.);

4. Desenvolvimento  de  Estratégias  – Programas  centrados  em  aspetos  práticos,

procedimentais (jogos de aventuras, estratégia, resolução de problemas, etc.);

5. Comunicação – Programas  que  dão acesso a  redes  de comunicação (fóruns,  correio

eletrónico, etc.).

De facto, há uma grande variedade de softwares no mercado. Contudo, há que analisar qual o

uso que é dado a esse mesmo software e qual a maneira como se utiliza, pois cada software é

concebido para ser aplicado segundo determinados objetivos.

Desta forma, há várias formas de atuação, dependendo do software que se está a utilizar:

 Programa-estudante – O estudante atua de forma autónoma perante o programa, sendo

o papel do professor perfeitamente dispensável. Pode ser considerado um programa de

auto aprendizagem. Em caso de erro, o estudante recorre às ajudas do software;

  Programa-Estudante – A diferença perante o programa anterior está na presença mais

ativa do professor. Este pode intervir em qualquer momento, esclarecer dúvidas sobre o

funcionamento do programa, conteúdos, etc.;

 Programa-Estudantes  – Neste  tipo  de  programa,  haverá  sempre  a  hipótese  de

trabalharem mais do que uma criança, simultaneamente, na mesma atividade, de forma a

haver cooperação e competitividade. Com a intervenção do professor, haverá sempre a

possibilidade  de  alterar  totalmente  a  intenção  inicial  do  software  em  questão,

condicionando, de forma determinante, o processo de ensino-aprendizagem.

Perante tudo isto, é fundamental que os professores planifiquem, com exaustão, a execução de

determinado software e realizá-la de forma coerente com a sua prática habitual, tal como os alunos
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devem ter bem claros os objetivos pretendidos com o mesmo software. Contudo, tudo isto depende

da qualidade do software.

 6.3.3.3 Classificação

Desde  que  os  computadores  têm sido  utilizados  em Educação,  que  têm surgido diversos

autores a propor diversas classificações possíveis para o software educativo.

Neste ponto de vista, segundo estes, o software pode ser classificado de acordo com a forma

como o usuário interage com eles, ou seja, da maneira como eles manipulam o conhecimento.

Propõem, então, outras maneiras de classificar o software educativo:

 Software de Referência – São aqueles  que apresentam informações a  respeito  de assuntos

diversos, como é o caso das enciclopédias;

 Software  de  Apoio  Pedagógico  – São  aqueles  que  contribuem  para  reforçar  atividades  e

transmitir novos conteúdos. Estes podem ser:

 De exercício e prática ou exercitação – Propõe atividades do tipo certo/errado. Este aspeto

pode  levar  a  que  a  criança  se  canse  muito  depressa,  limitando  um  pouco  a  sua

aprendizagem. Envolvem memorização, repetição e fixação dos conhecimentos. Este tipo de

software é utilizado, muitas vezes, para verificar se a aprendizagem que a criança está a ter

está a ser bem sucedida;

 Simulação – Permite a visualização virtual de situações reais;

 Jogos Educativos – Pretende-se, com este tipo de software, que as crianças se divirtam,

mas, ao mesmo tempo, exige-se que estas já tenham alguns conhecimentos adquiridos para

conseguirem  jogar  corretamente.  Este  tipo  de  software  é  mais  usado  por  aqueles  que

acreditam que o aluno aprende melhor quando é livre para descobrir, ele próprio, as relações

existentes  num  dado  contexto.  Os  jogos  educativos  ajudam  as  crianças  a  compreender
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alguns conceitos  que,  explicados de outra  maneira,  se  tornariam mais  complexos.  Desta

forma, a criança aprende sem saber que está a aprender;

 Tutoriais – Vai orientando o usuário de uma maneira mais produtiva, podendo, o mesmo,

controlar o grau de dificuldade e da sequência das atividades. A vantagem deste tipo de

software  é  a  possibilidade  de  apresentar  os  conteúdos  temáticos  de  uma  forma  mais

animada, à base de sons, animações e imagens, cativando a criança e, ao mesmo tempo,

controlando o desempenho e a evolução da mesma;

 Software  de  Autoria  – Software  equipado  com  diversas  ferramentas,  que  permitem  o

desenvolvimento de projetos multimédia. Neste tipo de software pode-se trabalhar tanto com a

exposição de dados, como com a construção do conhecimento, mesmo sem que seja necessário

conhecer a linguagem de programação.

Do ponto de vista de Squires; McDougall (1996), estes podem ser agrupados em três grupos

fundamentais, de acordo com diversos critérios:

De acordo com a utilização

A classificação de software educativo, de acordo com a utilização, pode, por outro lado, ser

dividida em dois tipos de software:

 Software Genérico – Este tipo de software é utilizável em qualquer disciplina, ou até em

outras  atividades  não  educativas.  Como  exemplo  deste  tipo  de  software  temos  os

processadores de texto, folhas de cálculo, etc.;

 Software Específico – É um tipo de software mais  apropriado para utilizar no meio

educativo e, nomeadamente, na aprendizagem de um tema concreto. Exemplos deste tipo

de  software  são  os  programas  de  simulação  que  têm  sido  utilizados  em  ciências,

matemática, etc.

Depois  desta  classificação  de  software,  têm  surgido  outras  cada  vez  mais  sofisticadas.

Contudo, para   Fontes (s.a.), existem ainda algumas limitações:
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 As categorias são muito vagas;

 As utilizações de software são cada vez mais complexas, exigindo, cada vez mais, novas

categorias;

 Estes critérios são extremamente difíceis de aplicar a quando da avaliação de tipos de

software educativo mais recente, pois abrangem uma maior multiplicidade de utilizações.

De acordo com a função

Todo o software educativo, à partida, é destinado a uma determinada função, que é o que

importa esclarecer aquando da classificação de um software educativo. Este ponto de vista é, de

igual  modo,  defendido  por  Taylor (1980).  Neste  sentido,  foi  proposta  uma  classificação

relativamente simples, que divide os diversos tipos de software em três categorias, de acordo com a

sua função:

 Função  “Tutor”  – Este  tipo  de  software  está,  inicialmente,  destinado  a  substituir  o

professor  no  processo  de  ensino-aprendizagem.  O computador  apresenta  determinado

material (estímulo), ao qual a criança responde. Mediante os resultados, assim estabelece

o computador o passo seguinte. É um tipo de software baseado em exercícios estímulo /

resposta. Este não deixa margem de manobra para a criança explorar, de outras formas

diversas, o software proposto;

 Função “Ferramenta de Trabalho” – Este tipo de software é, assim como diz o nome,

software de trabalho, ou seja, é constituído por programas que visam desempenhar tarefas

específicas,  como  a  elaboração  de  gráficos,  pesquisa  de  bases  de  dados,  etc.  Nesta

perspetiva,  as  crianças  podem utilizar  softwares  de  uso  genérico,  para  outro  tipo  de

aplicações, noutras áreas distintas, aprendendo a utilizar o computador com o objetivo de

manipular informações;

 Função “Tutelados” – Neste tipo de software, o aluno põe à prova as capacidades dos

computadores, com o objetivo de resolver certos problemas ou concretizar certas ideias,

permitindo que a criança ensine o computador, ou seja, a criança é quem tem o comando

da sua própria aprendizagem.

Utilização das TIC em Educação Pré-Escolar 115



Educação para os Media

Segundo os Fundamentos Educativos (Paradigmas)

Para  Davis (1994), esta  classificação  de  software  educativo,  segundo  os  fundamentos

educativos,  está  baseado  num  estudo  realizado  na  Grã-Bretanha  –  Nacional  Development

Programme  in  Computer  Assisted  Learning  (1973-1975).  Segundo  esta  classificação,  existem

quatro grandes paradigmas que estão implícitos no software educativo:

 Paradigma Instrutivo – Segundo este paradigma, o software assenta no pressuposto que

“o ensino é uma simples transmissão de conteúdos, utilizando para tal um conjunto de metodologias e

técnicas mais ou menos eficazes.” (Davis: 1994: s.p.)

 Paradigma Revelador – Mediante este paradigma, a aprendizagem é uma descoberta,

sendo,  por  isso,  importante  que  o  software  ofereça  meios  para  que  a  criança  possa

explorar  e  descobrir  determinados  aspetos  em relação  a  um objeto  de  estudo.  Neste

campo, são importantes os softwares de simulações de ambientes reais, pois as crianças

vão interagindo com o programa, aprendendo coisas novas, sem se darem conta que tal

está a acontecer;

 Paradigma das Conjeturas – A construção é o ponto forte do saber, ou seja, o objetivo

do software será criar pequenos micromundos informáticos, de maneira a que as crianças

consigam  manipular  ideias,  conceitos  ou  modelos,  na  compreensão  da  realidade.  É

através deste processo que as crianças vão acumulando saberes;

 Paradigma  Emancipador  – Os  computadores  são  vistos  como  meras  ferramentas,

servindo de apoio à aprendizagem, mas não sendo o principal fator. Não se trata de um

software específico novo, mas sim de uma nova maneira de encarar o computador e os

softwares. A utilização de um computador é vista,  apenas, como um recurso mais ou

menos eficaz que responde a necessidades específicas do quotidiano.

 6.3.3.4 Funções

Segundo  Marquès (1996), quando se fala de software educativo, não poderemos isolar esse

mesmo software da prática que os professores ou educadores lhe dão na sala de atividades, ou seja,
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não existe  software  de  boa  ou má qualidade.  Tudo depende da maneira  como este  software  é

utilizado, em cada situação concreta.

Deste modo, cada software tem várias caraterísticas e cada um pode desempenhar uma ou

várias funções:

 1 Função Informativa – Este tipo de software apresenta uma estrutura que, através das

atividades propostas, apresentam uma determinada informação estruturada da realidade,

às crianças. Exemplos deste tipo de software são os programas tutoriais, os simuladores

e, especialmente, as bases de dados;

 2 Função  Instrutiva  – Todos  os  programas  educativos  estão  destinados  a  conduzir  o

utilizador a determinada tarefa, promovendo diversas ações, que levam à aprendizagem,

por  parte  do  utilizador,  de  determinados  objetivos  específicos,  controlando  o  tipo  de

aprendizagem que será realizado posteriormente. Os programas tutoriais são os que mais

realizam esta função instrutiva, pois dirigem as atividades da criança em função das suas

respostas e progressos;

 3 Função Motivadora – Todo o software educativo cativa qualquer criança, pois estes têm

elementos que chamam a atenção da criança e que despertam a sua curiosidade e o seu

interesse pela  realização de determinada tarefa proposta  pelo software.  Esta  função é

muito útil para qualquer profissional de educação, pois, por vezes, serve como ponto de

partida para uma determinada aprendizagem;

 4 Função Avaliadora – A interatividade existente entre o programa e o usuário permite que

este último esteja, constantemente, a ser avaliado através do trabalho realizado com o

software em questão. Esta avaliação pode ser:

 Implícita  – Quando  a  criança  se  autoavalia  através  das  respostas  dadas  pelo

computador às suas ações;

 Explícita – Quando o software contém formulários que descrevam o desempenho

da criança perante determinada atividade específica;

 Função Investigadora – Os programas oferecem, aos usuários  interessados,  diversas

ferramentas, que lhe permitem investigar, tal como as bases de dados e os simuladores.
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Aliás,  tanto  estes  programas  como  os  programas  ferramenta  podem proporcionar  ao

professor  e  ao  aluno  diversas  formas  de  poderem  realizar  os  seus  trabalhos  de

investigação que são realizados à margem dos computadores, ou seja, são programas que

servem como ponto de partida para novas aprendizagens;

 Função Expressiva – Esta função carateriza-se pelo facto de os computadores terem uma

grande  capacidade  de  expressar  os  nossos  pensamentos  e  conhecimentos,  através  da

descodificação  de  símbolos.  Isto  verifica-se  quando,  essencialmente,  utilizamos

programas, como processadores de texto, editores de gráficos, …;

 Função Metalinguística – Com esta  função,  os usuários  podem aprender  linguagens

próprias  de  informática,  através  do  uso  dos  sistemas  operativos  e  da  linguagem  de

programação;

 Função  Lúdica  – Para  as  crianças,  é  uma  felicidade  trabalhar  com  o  computador,

realizando atividades educativas. Alguns programas, chegam a introduzir determinados

elementos  lúdicos,  de  maneira  a  tornar  a  aprendizagem  mais  divertida  e,

consequentemente, mais atrativa;

 Função Inovadora – A versatilidade inerente à utilização do computador numa sala de

atividades é o aspeto que faz dos softwares educativos inovadores, pois podem ter várias

maneiras de se trabalhar, diversificando sempre a forma de trabalhar com os mesmos.

Para este aspeto, também contribui muito o facto de estes serem uns materiais didáticos

relativamente recentes, no âmbito educativo.

 6.3.3.5 Avaliação

Não podemos falar de avaliação sem invocar a noção de qualidade, ou seja, importa saber

quais  os critérios  adequados a  analisar  e,  principalmente,  se a  “qualidade” destes é  boa.  Neste

sentido,  houve  alguns  autores  que  se  interessaram por  este  assunto  e  definiram este  termo de

variadas maneiras.

A IEEE (1990: s.p.) define qualidade como sendo
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“o grau com o que um sistema, componente ou processo cumpre com os requisitos especificados e as

necessidades ou expectativas do cliente ou usuário.”

Desta forma, a qualidade de um produto pode ser olhada através de duas perspetivas: a do

produtor e a do cliente. No caso do produtor, a qualidade está associada à conceção e produção de

um produto, que vá de encontro às necessidades do cliente e, no caso do cliente, esta está associada

ao valor e à utilidade reconhecidas ao produto, estando, nalguns casos, ligada ao preço.

Nesta perspetiva, no ponto de vista de Pressman (1993), qualidade representa a concordância

do  software  com  os  requisitos  claramente  definidos,  com  os  padrões  de  desenvolvimento

estabelecidos e com os requisitos não determinados de maneira formal pelo usuário.

Todo o processo de avaliação de software consiste numa verificação de determinados critérios

/ caraterísticas, que seriam considerados como ideais para o uso educativo. Quando determinado

software chega às mãos de um profissional de educação, deveria, supostamente, ter passado por

uma série  de  procedimentos,  no  sentido  de avaliar,  quer  os  seus  aspetos  pedagógicos,  quer  os

aspetos técnicos desse mesmo software.

Segundo vários autores, o software educativo passa por dois tipos de avaliação, antes deste

chegar ao docente:

 Avaliação  Interna –  Esta  avaliação  deverá  ser  feita  pelos  membros  da  equipa  de

desenvolvimento  do  software  e,  na  perspectiva  de  Marquès (1995),  esta  seria  a  forma  de

possibilitar a correção de possíveis erros provenientes de uma versão “beta”, que seria alvo de

análise. Esta deverá ser feita mediante três aspetos fundamentais:

 Aspetos  Técnicos  – Permitem  assegurar  a  qualidade  do  produto  do  ponto  de  vista,

exclusivamente, técnico, verificando a qualidade dos gráficos, da animação e também da

interface de comunicação;
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 Aspetos Pedagógicos – Estes aspetos correspondem às caraterísticas que um software terá

de ter para se denominar de “educativo”. Para tal, torna-se relevante analisar os objetivos

educativos, os conteúdos e os caminhos pedagógicos; 

 Aspetos  Funcionais  – Nesta  perspetiva,  importa  verificar  qual  a  utilidade  que  os

profissionais de educação dão ao software e se este facilita a aprendizagem dos alunos.

 Avaliação  Externa  – Esta  avaliação  é  feita  pelos  destinatários  do  software  educativo

(professores e alunos), pois estes serão os principais utilizadores do mesmo, uma vez que o

utilizam como material didático. Nesta fase, são detetados alguns erros imprevistos, que não

tinham sido detetados pela primeira avaliação (interna), feita pelos engenheiros de software.

Desta forma, Bork (1986) denomina esta avaliação como sendo uma avaliação sumativa, que é

realizada, habitualmente, por elementos independentes daqueles que desenvolveram o software.

 6.3.3.5.1 Estrutura Básica dos Softwares Educativos

Na  perspetiva  de  Marquès (1995),  todos  os  programas  que  se  considerem  “educativos”

deverão ter uma estrutura básica similar. Desta forma, estes programas serão constituídos por três

aspetos:

 Sistema input/output (Ambiente de Comunicação ou Interface) – É o setor do software que

gere a comunicação com o usuário, estando este integrado por dois sistemas:

 Sistema de Comunicação programa-usuário – Este sistema é facilitador da transmissão de

informações ao usuário através do computador, incluindo:

 Os painéis através dos quais os programas apresentam as informações aos usuários;

 Os impressos e as fichas que sejam realizadas através do software e das impressoras;

 A incorporação  de  outros  periféricos,  tais  como:  microfones,  sintetizadores  de  voz,

robôs, modems, …

 Sistema de Comunicação usuário-programa – Facilita a transmissão de informação do

usuário para o computador. Este inclui:

 Todos  os  dados  que  são  fornecidos  pelo  usuário  ao  computador  são,  inteiramente,

doados através da utilização do teclado e do rato;
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 A utilização  de  outros  periféricos  são,  de  igual  modo,  outro  modo  de  estabelecer

comunicação entre o usuário e o programa;

 Bases de Dados – É onde estão devidamente organizados todas as informações presentes no

programa. Estas podem estar constituídas por:

 Modelos de Comportamento

 Físico-matemáticos – São modelos exatos, determinados, exatamente, por equações;

 Não Deterministas – São representados por equações com variáveis aleatórias, tabelas

de comportamento,…, ou seja, não são tão rígidos como os modelos físico-matemáticos;

 Dados de tipo texto – Informação alfanumérica;

 Dados Gráficos – Qualquer base de dados pode conter imagens, vídeos, fotografias, …;

 Sons  –  Utilizando  os  editores  de  música,  podem-se ouvir  determinadas  músicas,

visualizando, de igual modo, a correspondente partitura;

 Motor ou Algoritmo – Gere o intercâmbio entre as ações dos computadores e as reações dos

usuários,  mediante  as  respostas  dadas.  Desta  forma,  podemos  distinguir  quatro  tipos  de

algoritmos:

 Linear – Quando a sequência de atividades é única;

 Ramificado – Mediante  as  respostas  dadas  pelos  alunos,  são  predeterminadas  possíveis

sequências de ações;

 Tipo de Ambiente – Não havendo sequências predeterminadas, é o estudante quem decide o

que fazer e quando o deverá fazer. Este ambiente pode ser:

 Estático – É quando o estudante apenas pode consultar a informação necessária, não

podendo alterar a sua estrutura;

 Dinâmico – O usuário, para além de modificar a informação, também lhe está permitido

alterar a organização do ambiente;

 Programável  – O usuário  é  livre  de  construir  o  seu  próprio  ambiente  de  trabalho,

partindo de alguns elementos disponíveis;

 Instrumental  – É  fornecido,  aos  usuários,  diversos  instrumentos,  para  que  possam

realizar determinados trabalhos;

 Sistema Esperto  – O aluno  é  apoiado  pelo  programa,  através  de  um diálogo  bastante

inteligente e livre, tutorizando, inteligentemente, a aprendizagem.
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 6.3.3.5.2 Classificação dos programas didáticos

Os programas didáticos apresentam caraterísticas variadas, apesar de algumas das quais serem

comuns em relação a outros tipos de programas. Enquanto uns têm a aparência de um laboratório ou

biblioteca, outros limitam-se a servir como um instrumento do género da máquina de escrever ou

máquina calculadora, ou até mesmo como um livro ou um jogo.

Foram criadas diferentes tipologias, referentes a uma avaliação de software educativo com

qualidade, partindo de diferentes critérios. Um destes baseia-se numa análise do tratamento de erros

que fazem os alunos, distinguindo-se, assim, dois tipos de programas:

 1 Programas tutoriais diretivos – Estes programas fazem perguntas ao aluno, controlando todo o

processo de aprendizagem, não deixando margem de manobra para que este faça outra coisa que

lhe interesse com o mesmo programa. São considerados erros as respostas que não coincidem

com as que estão programadas pelo programa;

 2 Programas não diretivos – Estes programas já dão alguma margem de manobra ao aluno que

está a interagir com o mesmo. Apenas realizam as instruções que o usuário ordena, verificando

quais as consequências desses mesmos atos. Desta forma, não existem erros; apenas se verifica

um desacordo entre as reações esperadas pelo usuário e as consequências reais de tais ações.

Regra geral, seguem um modelo pedagógico cognitivista, favorecendo o pensamento crítico e a

reflexão, incentivando à aprendizagem através da exploração.

Outra  perspetiva  desta  temática,  refere-se  à  possibilidade  de  alterar  os  conteúdos  de  um

determinado programa. Neste sentido, Marquès (1995) distingue dois tipos de programas: abertos e

fechados. Enquanto os programas fechados não possibilitam a modificação, os programas abertos

permitem que os alunos ou os professores introduzam informações novas, que sejam consideradas

pertinentes para os mesmos. Desta forma, este tipo de programa torna mais facilitador o processo de

ensino/aprendizagem.
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Apesar de tudo, há outras categorias possíveis, mais claras e com uma maior utilidade para os

alunos e professores:

Programas Tutoriais

Na sua origem, este tipo de programas foi concebido para orientar o utilizador, a fim de dirigir

o trabalho do mesmo. Com eles, pretende-se que as crianças atinjam determinadas capacidades,

através  da  realização  de  certas  atividades  previstas  anteriormente,  reforçando,  de  igual  modo,

conhecimentos e habilidades já adquiridas. Quando estes programas se limitam, apenas, a propor

atividades  sem  um  guia  metodológico,  são  denominados  como  programas  tutoriais  de

exercitação.

Os programas baseados nas teorias conductistas do ensino, vão comparar as respostas dadas

pelas crianças com os padrões de respostas presentes no programa como correctas, favorecendo a

realização  de  atividades  menos  rotineiras.  Neste  sentido,  distinguem-se  quatro  categorias  de

classificação deste tipo de programas:

 Programas Lineares – Independentemente da correção que seja feita (certa ou errada), este tipo

de  programas  apresenta,  ao  usuário,  uma  sequência  de  exercícios  e/ou  informação.  O

computador  é  visto,  apenas,  como  uma  fonte  de  transmissão  de  conhecimentos,  tendo,

porventura, uma interação com o usuário muito pobre;

 Programas Ramificados – Apesar  deste  tipo de programas ser  baseado,  no seu início,  em

teorias  conductistas,  diferem  dos  mesmos,  no  sentido  de  permitirem  ao  usuário  um

aprofundamento de conhecimentos, pois a correção das respostas é feita de diferente maneira.

São  mais  interativos,  apesar  de  a  informação  estar  menos  compartimentada  do  que  nos

programas lineares, exigindo um maior esforço por parte do aluno. A este grupo de programas

pertencem  aqueles  que  comportam,  na  sua  organização,  a  possibilidade  de  o  usuário  ir

avançando  na  aprendizagem,  através  da  opção  de  mudar  de  nível  de  dificuldade.  Estes

Utilização das TIC em Educação Pré-Escolar 123



Educação para os Media

diferenciam os conceitos das perguntas de aprofundamento e comportam, por isso, dois tipos de

ambientes:

1. Ambientes Tutoriais – Segundo Marquès (2006), estão inspirados em modelos pedagógicos

cognitivistas,  e  proporcionam  aos  alunos  uma  série  de  ferramentas  de  busca  e  de

processamento da informação que podem utilizar de forma livre para construir as respostas

às perguntas do programa.

2. Sistemas Tutoriais Espertos – Reproduzem um diálogo entre o utilizador e o computador,

acompanhando a sua aprendizagem ao longo do programa, passo a passo, e, mediante os

erros  que o usuário  vai  fazendo,  o  programa tenta  realizar  o  melhor  feedback possível,

tentando explicar, para cada caso, dando exemplos ou exercícios práticos concretos.

Bases de Dados

Estes programas fornecem ao usuário os dados estruturados, segundo determinados critérios,

facilitando-lhes a sua consulta e exploração, mediante um tema específico. As bases de dados são

organizadas de uma forma hierárquica, relacional ou documental, mas, em qualquer destes casos,

são utilizadas apenas duas formas para aceder à informação:

 Bases de Dados Convencionais – Contêm a informação armazenada em ficheiros, mapas ou

gráficos, que os usuários podem consultar para procurar uma informação concreta;

 Bases  de  Dados  tipo  Sistema  Esperto  – São  mais  especializadas,  armazenando  toda  a

informação existente sobre um tema concreto, ajudando o usuário na sua pesquisa, quando este

procura determinadas respostas.

Simuladores
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Estes  programas  apresentam um ambiente  mais  interativo  e  dinâmico,  permitindo que os

usuários manipulem o mesmo. Perante isto, e através do manuseamento deste tipo de programas, os

usuários  podem  realizar  aprendizagens  indutivas  e  dedutivas.  Deste  modo,  possibilitam  a

aprendizagem do usuário por descoberta, pois este vai interagindo com o programa, verificando

quais  as  consequências  das  suas  ações.  Mediante  o  exposto,  podem-se  verificar  dois  tipos  de

simuladores:

➢ Modelos  físico-matemáticos  – Exemplos  deste  tipo  de programas  são os  programas de

laboratório que, por vezes, são utilizados nas salas de aula pelos professores, servindo como

demonstração para ilustrar um conceito. Estes baseiam-se em leis deterministas;

➢ Ambientes sociais – Pertencem a este tipo de programas os jogos de estratégia e aventura, 

exigindo uma mudança constante de estratégia. Estes deixam de lado as leis deterministas.

Construtores

Estes  programas  permitem  a  construção  de  outros  programas,  ou  seja,  utilizam  uma

linguagem de programação. Fornecem, aos utilizadores, ferramentas relativamente simples, para

que estes possam construir elementos ou ambientes mais complexos. Assim, facilitam, aos alunos, a

construção das suas próprias aprendizagens. Podem-se distinguir dois tipos de construtores:

 Construtores  específicos  – Colocam  à  disposição  dos  alunos  determinados  instrumentos,

permitindo  que  estes  consigam  executar  determinadas  operações,  com  um  certo  grau  de

complexidade, proporcionando uma evolução na aprendizagem de uma disciplina ou ambiente

específico;

 Linguagens  de  programação  – Com  as  linguagens  de  programação  (LOGO,  PASCAL,

BASIC, …), consegue-se construir um número ilimitado de ambientes. Dentro deste tipo de

programas,  destaca-se  a  linguagem  LOGO,  que,  em  1969,  foi  criada  por  Seymur  Papert,

constituindo o programa didáctico mais utilizado em todo o mundo. A linguagem LOGO possui

uma dupla dimensão: 
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 Através  de  alguns  ambientes  de  exploração,  fazendo  com  que  o  aluno  verifique  as

consequências  dos  seus  atos  de  tal  maneira,  que  permitem  a  aquisição  de  novos

conhecimentos;

 Através da programação, levando os alunos a poder avaliar os resultados das suas ações e

também a tomar decisões referentes ao problema que estão a procurar resolver.

Programas Ferramenta

São aqueles programas que possuem um ambiente instrumental que possibilita, aos usuários,

realizar um número ínfimo de trabalhos gerais de tratamento da informação. Os programas mais

utilizados  por  crianças,  para  além  dos  que  aplicam  linguagens  de  autor,  são  aqueles  que,

inicialmente, não foram concebidos para o efeito, mas, com algumas modificações, no intuito de dar

ao programa uma maior facilidade de uso. Neste sentido, os programas deste tipo mais usados são:

1. Processadores  de  Texto  – Com  estes  programas,  e  com  a  ajuda  de  uma  impressora,  o

computador torna-se uma autêntica máquina de escrever. Numa primeira interação com estes

programas  por  parte  das  crianças,  importa  que  estas  se  familiarizem com o teclado.  Neste

sentido, os alunos não terão já a preocupação da caligrafia ou do alinhamento de parágrafos,

pois  os  programas  fazem tudo isto,  fazendo  com que a  única  preocupação dos  alunos  que

utilizam os processadores seja a de estarem concentrados nas informações e conhecimentos que

estão a relatar para o processado de texto;

2. Gestores  de Bases  de Dados – Servem para gerar  grandes  sistemas de arquivo,  pois  estes

permitem que  a  informação  seja  armazenada  de  uma forma  organizada  e  metódica,  dando

possibilidade  a  que  seja  recuperada,  posteriormente,  e  modificada,  se  for  essa  a  intenção

desejada;

3. Folhas de cálculo – Através  destes  programas,  a  mera função de uma calculadora permite

efetuar operações matemáticas complexas, de uma forma muito mais simples e eficiente;
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4. Editores de Gráficos – São utilizados para realizar desenhos,  capas de trabalhos,  manuais,

anúncios, etc.;

5. Programas de Comunicações – Permitem que os usuários possam comunicar com pessoas que

estão muito longe pela Internet através de um modem ligado a uma linha telefónica,  sendo

possível,  através destes,  enviar  mensagens,  realizar  intercâmbio de informações,  podendo-se

enviar documentos, gráficos, …;

6. Programas de experimentação assistida – Com a utilização de variados instrumentos, estes

programas  recolhem  dados  sobre  o  comportamento  das  variáveis  de  vários  fenómenos,

construindo,  posteriormente,  construir  tabelas  ou  gráficos  que  representem  os  fenómenos

estudados e quais os resultados obtidos;

7. Linguagens  e  Sistemas  de  Autor  – Para  aqueles  profissionais  que  não  têm  muitos

conhecimentos informáticos, este tipo de programas é fundamental, pois facilitam a construção

de programas tutoriais, utilizando instruções básicas que são passíveis de ser aprendidas em

pouco tempo.

 6.3.3.6 Qualidades de um Software Educativo

No ponto de vista de Ramirez (2002), importa que todo o software existente seja alvo de uma

avaliação  cuidada  e  eficiente.  Para  isso,  este  defende  que  devem haver  diversas  caraterísticas,

existentes nesse mesmo software, para que seja considerado de qualidade. De um modo geral, este

divide a avaliação tradicional de um software em pontos fundamentais:

 Durante o processo de construção do software;

 Depois  da  realização  do  software,  antes  de  o  lançar  para  o  mercado,  tentando  verificar  a

eficiência do software, com o objetivo de introduzir melhoras no programa em questão;

 Galvis (1992), considera uma terceira modalidade de avaliação, que consiste em realizar uma

prova de campo, antes de enviar para o mercado a versão definitiva do programa. Tratam-se de
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provas  em situações  muito similares às reais,  com vista  a  corrigir  os  possíveis  erros que o

software possa ter, antes do lançamento do produto final.

Deste modo, não estamos presentes no desenvolvimento do software, mas podemos completar

a ficha técnica do mesmo, com sugestões pedagógicas/metodológicas.

Assim, para podermos classificar um software, o mais correctamente possível, este terá de

obedecer a diversos aspetos pedagógicos, funcionais, técnicos e metodológicos:

 Caraterísticas Pedagógicas e Funcionais:

 De fácil instalação e uso – O processo de instalação do software deverá ser facilitado e o

mais rápido possível, sem ter de realizar uma leitura exaustiva dos manuais de instalação,

pois  a  primeira  impressão  dum  software  começa  com  a  instalação  e,  se  esta  é  muito

demorada e muito complexa, o interesse por esse mesmo software começa a perder-se. Neste

sentido,  Marquès (1995)  defende  que  os  usuários  devem,  de  igual  modo,  saber  onde o

programa se  encontra  instalado,  tal  como ter  ao  seu  alcance  as  opções  para  se  mover,

segundo  as  sua  preferências.  Este  também  deverá  ser  composto  por  uma  função  de

desinstalação, facilmente localizável e aplicável;

 Versatilidade didática – Um bom software educativo deverá ser versátil, ou seja, deverá

permitir que os usuários mudem as suas prioridades de navegação, com alguma frequência,

tal como deverá permitir que este possa ser usado em vários contextos. Deverá, igualmente,

incluir um sistema de avaliação, proporcionando pequemos relatórios da evolução que cada

criança teve, com o respectivo software educativo, permitir continuar os trabalhos deixados

a meio e  dar resposta às crianças com necessidades educativas  especiais  não profundas,

podendo ter algumas caraterísticas alteráveis (tamanho da letra, uso do teclado e um rato ou

periféricos adaptáveis);

 Capacidade de motivação / Atrativo – Os programas multimédia devem, para além de

tudo, resultar atrativos para os usuários (crianças e adultos), despertando a sua atenção e o

seu  interesse  por  continuar  a  utilizar  e  explorar  esse  mesmo  software  educativo.  Os

elementos lúdicos são essenciais para esse efeito. No entanto, não se deve abusar destes,
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pois  podem  ser  desviadas  as  atenções  do  que  realmente  interessa:  os  conteúdos  e  as

aprendizagens;

 Adequação aos destinatários – É extremamente importante que os softwares educativos

estejam adequados para as idades a que se destinam, uma vez que estes têm de ter em conta

as  caraterísticas  do  público  alvo:  desenvolvimento  cognitivo,  capacidades,  interesses,

circunstâncias  sociais,  etc.  Mediante  estes  aspetos,  toda  a  adequação  deverá  ser  feita

mediante diversas perspetivas:

 Conteúdos;

 Atividades;

 Serviço de apoio aos destinatários;

 Ambiente de comunicação.

 Potencialidade  dos  recursos  didáticos  – Para  que  seja  possível  o  aumento  das

potencialidades didáticas do software, este deverá possuir:

 Tipos  de  atividades  variadas,  que  possibilitem  diversas  formas  de  alcançar  o

conhecimento e, de igual modo, se possam aplicar a situações diversas;

 Introduções aos temas, tais como: resumos e esquemas;

 Códigos de comunicação: verbais ou através de ícones;

 Perguntas e exercícios que orientam a relação com os conhecimentos novos e os que já

tinham sido adquiridos.

 Tutorização e tratamento da diversidade, avaliação – O usuário deve ser alvo de uma

avaliação do seu desempenho perante as ações efetuadas e o software deve ir orientando os

usuários nessas mesmas atividades, prestando orientação e ajuda;

 Aspeto aplicativo e criativo – Será evitada todo o tipo de memorização dos conteúdos,

aplicando ambientes que tenham em contam as caraterísticas construtivistas, de maneira que

o usuário possa, para além de compreender os conteúdos,  aplicá-los e procurando novas

relações  entre  os mesmos.  Desta  forma,  o estudante será o construtor  das suas  próprias

aprendizagens, pois este será obrigado a relacionar os conhecimentos antigos com os novos;

 Fomento de Autoaprendizagem e Iniciativa – O usuário deve ser quem decida quais as

atividades que quer realizar dentro do software, fomentando o desejo individual de aprender

e explorar. Estes programas facilitam a aprendizagem a partir dos erros, pois explica os erros

que se vão cometendo, tentando ajudar de variadas maneiras. Depois de interagirem com
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estes programas, os usuários deverão ser capazes de planificar,  regular e avaliar as suas

aprendizagens;

 Caraterísticas Técnicas:

 Qualidade do ambiente audiovisual – Para que um software tenha a receção esperada, este

terá de apresentar uma vista atrativa, não exagerando nos conteúdos a apresentar. Devem ter

toda a informação necessária ao bom funcionamento do software, embora não seja muito

atrativo, que o ambiente de trabalho do software esteja demasiadamente sobrecarregado com

os menus e as barras de ferramentas;

 Qualidade e quantidade dos elementos multimédia – Os elementos multimédia (gráficos,

fotografias, animações, vídeos, áudio, …) são elementos fundamentais e, por isso mesmo,

deverão ter uma boa qualidade técnica e estética;

 Qualidade e estrutura dos conteúdos – Todo o software educativo terá, obrigatoriamente,

uma base de dados com os fundamentos educativos presentes nesse mesmo software. Neste

sentido, estes conteúdos devem cumprir com algumas caraterísticas básicas:

 Informação  correta,  com  rigor  científico  e  atualizado,  diferenciando,  corretamente,

objetivos de opiniões e de elementos fantásticos;

 Informação  bem  estruturada,  disposta  sob  pequemos  parágrafos,  facilitando,  desta

forma, a sua leitura e intercalando os conceitos relacionados;

 Fragmentação adequada, no intuito de não dificultar o acesso e a compreensão, devendo

não se fragmentar em excesso essa mesma informação;

 Textos com frases bem construídas e sem faltas de ortografia;

 Ausência de discriminações e mensagens negativas ou tendenciosas.

 Movimentos  Internos:  Navegação  – Os  movimentos  dentro  do  programa  devem  ser

simples, o que permitirá ao usuário uma grande facilidade de uso. O usuário deverá ter o

controle e aceder, facilmente, a qualquer conteúdo. Há que considerar dois aspetos:

 Deverá  existir  um mapa  de  navegação bem estruturado,  de  maneira  a  que  se  possa

aceder, com grande facilidade, aos conteúdos, serviços, atividades, …;

 O sistema  de  navegação  deverá  utilizar  metáforas  claras,  atrativas  e  adequadas  aos

usuários, de maneira a que estes saibam sempre onde estão;

 Hipertextos – O programa não deverá ter mais do que três níveis de hipertextualidade, para

não cair no exagero;
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 Interação – Para que a interação com os conteúdos seja feita da forma mais adequada, estes

programas terão de se ter em conta vários aspetos:

 Tipo de diálogos;

 Uso  transparente  do  teclado,  ou  seja,  os  erros  são  vistos  no  monitor  e  podem  ser

corrigidos;

 Análise de respostas avançado, ignorando as diferenças não significativas entre o teclado

pelo usuário e as respostas esperadas;

 Execução fiável  – O programa deverá ter  uma velocidade e visualização adequadas,  de

maneira a responder às intenções dos usuários ao mostrar informações, vídeos, animações,

…;

 Caraterísticas Metodológicas:

 Documentação – Para que o software seja considerado de fácil uso, este terá de ter uma

documentação adequada,  quer  em papel,  quer  on-line,  caso  venha  a  acontecer  qualquer

problema com o mesmo. É indispensável,  deste modo, que uma pessoa possa recorrer a

ajuda  sempre  que  necessário.  Deste  modo,  todo  o  software  educativo  deverá  conter  a

seguinte documentação:

 Manual do Usuário – Deverão estar presentes todos os aspetos técnicos do software em

questão, tal como: instalação, opções, etc.;

 Ficha Resumo – Indica as  caraterísticas  genéricas  do programa,  com o objetivo  de

divulgar e apresentar o mesmo;

 Guia Didático – Aqui importa que o software apresente alguns exemplos do seu uso,

para que o mesmo seja aplicado da melhor maneira.

 6.3.3.7 Critérios para análise de software educativo

Para que se possa avaliar um determinado software educativo, terão de existir, para Marquès

(1995), determinados critérios que possam ser seguidos pelo mesmo. Estes estão divididos em três

pontos fundamentais:
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 Documentação – Corresponde a todo o material que é acompanhado pelo software, trazendo

informações acerca da faixa etária, conteúdos, manual de uso, …;

 Currículo – Refere-se ao currículo previsto para o desenvolvimento de atividades escolares

com o software;

 Aspetos Didáticos – Estes encontram-se divididos em:

 Clareza dos Conteúdos – Todos os conteúdos presentes no software devem ser claros,

facilitando  a  compreensão  de  quem o  está  a  utilizar.  Este  deve  ser  facilmente  legível,

dependendo do público alvo;

 Assimilação  e  Acomodação – Neste  aspeto,  o  software  deve  responder  a  cada  criança

individualmente, ou seja, respeitar as diferenças de cada um e também os conhecimentos

que os alunos já possuem. Para que tal seja possível, é importante um software educativo ter

vários níveis de dificuldade, dependendo da idade e do nível maturacional de cada criança;

 Recursos Motivacionais – Estes recursos representam a capacidade que o software tem de

não desviar a atenção das crianças perante as atividades apresentadas;

 Avaliação  do  Aprendizado  – Todo  o  software  educativo  deverá  ter  determinado

ferramentas  que permitam que a criança verifique o grau de aprendizagem ao longo do

processo, geralmente feita através de exercícios ou de situações problemas;

 Carga Educacional – Este aspeto faz referência à quantidade de informação / conteúdos

que um software educativo deve ter.  Estes conteúdos não devem ser insuficientes e, por

outro lado, também não devem ser um excesso;

 Tratamento  das  dificuldades  e  tratamento  do  erro  – Todos  os  erros  deverão  ser

acompanhados de uma pequena justificação,  de modo a que as crianças percebam onde

erraram e possam ratificar esse mesmo erro, apresentando sugestões para a sua correção.

 6.3.3.8 Instrumentos de avaliação de Software Educativo

Após uma análise exaustiva de todas as caraterísticas que os softwares educativos devem ter

e, também, de explorados os melhores critérios para a seleção dos mesmos, é relevante definir quais

os instrumentos que se podem utilizar para realizar tal avaliação.

Deste modo, segundo Castañón (s.a.: s.p.),
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“os instrumentos de avaliação representam um convite à reflexão sobre o uso que os docentes podem

fazer do software”.

O importante, neste aspeto, é saber qual o uso pedagógico que se pode dar a determinado

software educativo. Desta forma, para elaborar uma avaliação de um software educativo, podem-se

usar três tipos de instrumentos:

 Inventários  – Corresponde  a  uma  séria  de  enunciados  ordenados,  segundo  uma  sequência

lógica, permitindo ao avaliador registar a presença de determinados indicadores;

 Instruções para realizar os guias de uso – É disponibilizado ao avaliador um guia que o

oriente durante o processo de análise do software, dando-lhe a possibilidade de conhecer, em

pormenor, o programa em questão. Desta forma, este pode concentrar-se no que realmente lhe

interessa;

 O terceiro instrumento consiste numa série de instruções que ajudam os usuários a descobrir o

processo, através do qual, o software foi elaborado.

Assim, e para que a tarefa de avaliar software educativo seja o mais simples possível, importa

fazer uma comparação de algumas formas de avaliação, dando a oportunidade, ao avaliador, de

estabelecer que forma pretende adotar ou, até mesmo, realizar uma junção de todas num único

documento.
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 1 Identificação do problema

Não há dúvida que, a época em que vivemos, os  media assumem um papel cada vez mais

fulcral  na  sociedade  moderna,  moldando  e  influenciando  a  nossa  visão  do  mundo.  Não

conseguimos, de maneira  nenhuma,  abstrair-nos  da sua influência,  desligando a televisão ou o

rádio, já que somos inundados, diariamente, com cartazes publicitários nas ruas, nos jornais ou até

nas caixas do correio.

Por este motivo, é cada vez mais importante refletir acerca da sua inserção em meio escolar.

Uma vez que um dos grandes objetivos da escola, de todos os níveis de ensino, é dotar as crianças

de ferramentas que lhe permitam um melhor entendimento da realidade em que vivem, e já que os

meios de comunicação fazem parte dessa mesma realidade (Santos: 2003). é fundamental que seja

ponderada qual  a  melhor  estratégia  para usar  os  diversos  media em ambiente  escolar.  Há que

repensar os modelos de ensino tradicionais e, para que se possa promover uma educação para os

media na escola, é essencial que se insista num novo modelo de formação e relação entre professor

e aluno, assente nos questionamentos e motivações dos alunos. (Gonnet: 2007).

Com o aparecimento, cada vez mais crescente, de TIC e plataformas digitais, é de extrema

importância capacitar os cidadãos para o uso desses mesmos meios. (Pereira: 2010).

Desta forma, segundo Delors (1996: p. 68),

“Os sistemas educativos devem dar resposta aos múltiplos desafios das sociedades de informação, na

perspetiva de um enriquecimento contínuo dos saberes e do exercício de uma cidadania adaptada às

exigências do nosso tempo.”

Perante todas esta inovação tecnológica, é necessário que a escola se adapte às necessidades

de mudança dos seus alunos, para que não se deixe atrasar em relação às grandes mudanças sociais,

sob pena de se tornar obsoleta, por não acompanhar o desenvolvimento da sociedade, marcada pela
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profunda transformação tecnológica,por sua vez marcada pela rápida evolução e difusão de TIC,

principalmente as associadas às comunicações e aos computadores.

Esta adaptação deverá ser feita desde o jardim de infância, já que

“A utilização dos meios informáticos, a partir da educação pré-escolar, pode ser desencadeadora de

variadas  situações  de  aprendizagem,  permitindo  a  sensibilização  a  um  outro  código,  o  código

informático, cada vez mais necessário.” (Silva: 1997: p. 72)

Neste sentido, há que refletir acerca da forma como os educadores de infância utilizam os

media no seu quotidiano com as crianças, mais especificamente o computador. Em relação a este

último, tem de se pensar acerca das metodologias utilizadas para a sua inserção nas atividades das

crianças, tal como dos recursos utilizados no mesmo.

Um computador não deve ser encarado como um mero objeto, mas sim como um recurso que

pode e deve ser  utilizado de forma didática.  Para tal  é  essencial  uma contemplação acerca da

qualidade  do  software  utilizado,  da  forma  como  é  explorado  com as  crianças  e  dos  critérios

utilizados  para  a  seleção de  determinados  recursos,  nomeadamente  do  software  usado,  que  se

pretende que seja educativo.

Esta criterização é muito importante, porque há que analisar todos os fatores e conteúdos que

vão ser alvos de aprendizagem, através da interação entre o software educativo e a criança.

Através da utilização de software educativo, a criança deixa de ser o sujeito passivo que,

possivelmente,  o  é  aquando  da  realização  de  determinadas  atividades  que  não  recorrem  aos

multimédia.

Desta maneira, através da utilização de softwares educativos, a criança tem sempre um papel

fundamental, à medida que esta vai avançando na exploração do software em questão, tornando-se

um sujeito ativo no processo de aprendizagem.
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Com a exploração do software educativo, a criança, enquanto vai interagindo com o mesmo,

vai aprendendo, sem se aperceber de tal facto. Este é um dos pontos fundamentais na educação pré-

escolar,  dado que para as crianças,  muitas das coisas que acontecem são,  para elas,  uma mera

brincadeira.

Assim,  pretendo  aferir  quais  são  os  media mais  usados  pelos  educadores  de  infância  e

realizar uma avaliação do software educativo mais usado, de maneira que para que possa ser feita

uma seleção cada vez mais criteriosa por parte do educador.

Esta análise servirá para verificar quais são as falhas existentes em cada um, para,  deste

modo, se poder, a cada momento, realizar um software educativo de acordo com as necessidades,

aptidões e idades das crianças. Neste sentido, a grande questão para este estudo é:

De que forma os  educadores  de infância  do concelho de Chaves usam os media no

trabalho diário com o grupo de crianças e como selecionam os recursos utilizados?

Perante esta questão, surgem outras, que podem ajudar a orientar o estudo:

• Os educadores de infância procuram formação, relativamente às TIC?

• As salas de atividades estão equipadas, para que os educadores possam utilizar os TIC?

• Quais são os media mais usados com as crianças?

• De que forma são usados os media na sala de atividades?

• As TIC estão a tornar-se um recurso em educação pé-escolar?

• O computador é uma tecnologia presente e utilizada com as crianças?

• É utilizado software educativo quando a criança usa o computador?

• O software educativo é criteriosamente analisado antes de ser apresentado ao grupo de 

crianças?
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 2 Objetivos de Investigação

De maneira a clarificar o que, realmente, pretendo com este estudo, importa estabelecer e

especificar quais os objetivos inerentes ao tema em questão:

1. Verificar os fundamentos teóricos em relação aos media e, em particular, à avaliação

de software educativo;

2. Definir as caraterísticas do software educativo;

3. Aclarar quais os objetivos inerentes a determinado software educativo;

4. Realizar  um  levantamento  do  software  educativo  existente  no  mercado  para  a

Educação Pré-Escolar;

5. Verificar qual o software mais utilizado nos Jardins de Infância pelos Educadores de

Infância;

6. Esclarecer  quais  os  critérios  usados  para  a  utilização  de  determinado  software

educativo numa sala de atividades num Jardim de Infância;

7. Aferir  sobre  a  formação  dos  Educadores  de  Infância  na  área  das  Tecnologias  e

Comunicação Educativa;

8. Averiguar com que frequência os Educadores de Infância utilizam os  media  e, mais

especificamente, as TIC;

9. Estabelecer uma metodologia de avaliação;

10. Definir o processo de recolha de dados;

11. Identificar critérios de qualidade previamente designados num determinado software

educativo;

12. Apurar se os softwares educativos existentes vão de encontro às necessidades de cada

criança, dependendo da idade;

13. Verificar os conteúdos apresentados em determinados softwares educativos;

14. Realizar instrumento (s) de avaliação de software educativo.
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 3 Construção de Hipóteses

Para que uma investigação suscite o efeito desejado, é fundamental a formulação de hipóteses,

correspondendo a possíveis resultados desta investigação:

 Os Educadores de Infância do concelho de Chaves procuram formação;

 A formação do educador de infância interfere, diretamente, no uso que este faz das

TIC;

 O meio  sócio-económico  em que  o  jardim de  infância  está  inserido  influencia  a

interação com as TIC;

 As salas de atividades estão devidamente equipadas para a utilização dos media;

 Os media, em contexto educativo, são uma mais valia para os Educadores de Infância

que recorrem a eles;

 Os  Educadores  mais  novos  são  os  que  mais  usam  os  novos  media,  mais

concretamente, as TIC;

 Antes de escolher um software educativo, os Educadores preocupam-se em verificar,

criteriosamente, a qualidade do mesmo;

 Os critérios  de  avaliação  interferem na  forma  como o  software  educativo  vai  ser

avaliado.
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 4 Natureza do estudo

Os media e, mais especificamente, as TIC (novos media) estão cada vez mais presentes no

sistema educativo, nomeadamente na educação pré-escolar e os educadores de infância têm de estar

atentos a toda esta evolução e aceitar o desafio, segundo  Blanco; Ricory (2007), de descobrir as

suas potencialidades.

Como já foi referido anteriormente, a grande finalidade desta investigação é aferir o modo

como  os  educadores  de  infância  usam os  media no  quotidiano  de  uma  sala  de  atividades  de

educação pré-escolar, quais os recursos mais usados e se estes obedecem a determinados parâmetros

de qualidade.  A atenção será centrada no concelho de Chaves,  nos estabelecimentos públicos e

privados, dada a necessidade de restringir o campo de estudo, para que este se torne exequível.

Quando se pensa em investigação, é pertinente colocar, segundo  Reeves (1995), citado por

 Coutinho (2006: p. 3), algumas questões: 

“Que  busco  quando  investigo?  Verdade?  Conhecimento?  Informação?  Compreender?  Explicar?

Emancipar?”.

Nesta  perspetiva,  as  respostas  a  estas  questões  encontram-se  em  três  paradigmas  da

investigação educativa: paradigma quantitativo, paradigma qualitativo e paradigma emancipatório.

Todos os paradigmas têm, segundo  Fernandes (1991), uma filosofia distinta. O paradigma

quantitativo tem como base o positivismo de Augusto Comte. O investigador tem de ser capaz de

interpretar,  objetivamente,  cada fenómeno.  Este  deverá ter  uma única explicação objetiva.  Para

Reeves (1995: s.p.), deve-se utilizar este tipo de investigação quando o objetivo é

“explicar a realidade educativa para fazer previsões e desenvolver teorias explicativas.”

Por outro lado, para Fernandes (1991), o paradigma qualitativo tem como base o idealismo de

Kant, em que não é considerada apenas uma interpretação, admitindo-se que haja tantas quantos os
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investigadores que estiverem a explorar o mesmo assunto. No ponto de vista de Reeves (1995: s.p.),

deve optar-se pela investigação qualitativa,

“se o meu objetivo  é  compreender  os  fenómenos  educativos  pela  busca  de  significações  pessoais  e

interações entre pessoas e contextos.”

Para o mesmo autor, devo optar por uma investigação emancipatória se,  “… para além de

compreender, o meu interesse é intervir no contexto com vista a modificar situações.”

Desta forma, importa descrever cada um dos três paradigmas, a fim de compreender melhor a

sua composição e importância.

Paradigma quantitativo

No ponto de vista de Fernandes (1991), o aspeto fundamental da investigação quantitativa é o

facto de, com esta, se poder determinar até que ponto os resultados obtidos são generalizáveis à

população. Para isto, é fundamental a seleção aleatória dos sujeitos.

Para o mesmo autor,

“a utilização de técnicas estatísticas contribuem de forma significativa para lidar com o problema do

controle”,(ob. cit.: p. 2)

pois existe mais rigor, o leva a que haja mais precisão na obtenção dos resultados.

Colocando-nos no plano da validação de hipóteses científicas, segundo a visão de Coutinho

(2006), estamos perante uma investigação experimental, quando:

1. Fazemos  variar,  sistematicamente,  a  variável  independente  ou  tratamento

experimental, produzindo a presumível causa;
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2. Controlamos as outras variáveis que podem concorrer com a variável independente na

determinação  das  variáveis  dependentes.  Para  isso,  teremos  de  construir  grupos

equivalentes  de  sujeitos  ou  utilizar  os  mesmos  sujeitos,  em  todas  as  situações

experimentais, permutando, aleatoriamente, a ordem dos tratamentos.

Neste sentido, Fernandes (1991) distingue dois tipos de validade: externa e interna. A validade

externa está inteiramente relacionada com a generalização dos seus resultados. Esta pode ser afetada

por diversos fatores:

1. Efeito reativo dos testes;

2. Interação do tratamento experimental com caraterísticas específicas dos sujeitos;

3. O momento em que a investigação é conduzida;

4. Interferência de outros possíveis tratamentos experimentais;

5. Conhecimento que os sujeitos possam ter de que estão a participar numa investigação.

Para o mesmo autor, um projeto de investigação encontra-se válido, internamente, quando o

investigador  consegue controlar  as  variáveis  estranhas.  Dois  meios  eficazes  para que  haja  uma

validação interna são: um plano experimental e a seleção aleatória dos sujeitos.

Em  suma,  a  generalização  dos  resultados  obtidos  é  o  grande  objetivo  da  investigação

quantitativa, pois

“em investigação  quantitativa  é  normalmente  possível  obter  dados  sobre  um  conjunto  alargado  de

pessoas  relativos  a  um certo  número  de  questões  prédeterminadas.  Através  de  métodos  estatísticos

podem sintetizar-se dados referentes a uma amostra de grande dimensão e generalizar esses dados a

toda a população.” (Fernandes: 1991)

Paradigma Qualitativo

No ponto de vista do mesmo autor, o grande objetivo da investigação qualitativa

“é  a  compreensão  mais  profunda  dos  problemas,  é  investigar  o  que  está  “por  trás”  de  certos

comportamentos, atitudes ou convicções. Não há, em geral, qualquer preocupação com a dimensão das
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amostras nem com a generalização de resultados. Também não se coloca o problema da validade e da

fiabilidade dos instrumentos.” (ob. cit.: p. 3)

Neste sentido, Bogdan; Biklen (2013) apontam algumas caraterísticas inerentes à investigação

qualitativa:

 O investigador é o instrumento principal;

 A investigação tende a ser mais descritiva;

 Há mais interesse pelo processo do que pelos resultados ou produtos;

 Os investigadores tendem a analisar os seus dados de forma indutiva;

 O significado é de importância vital para as abordagens qualitativas.

Nesta perspetiva, Fernandes (1991) aponta algumas vantagens e desvantagens da investigação

qualitativa. Como vantagens, aponta que:

 Este tipo de investigação relaciona-se com a possibilidade que abre de gerar  boas

hipóteses de investigação;

 Fornece informação acerca do ensino e da aprendizagem que, de outra forma, não se

pode obter.

Como desvantagens, defende que:

 O seu calcanhar de Aquiles é a questão da objetividade, pois a perceção que um sujeito

tem  de  um  dado  fenómeno  é  fortemente  influenciada  ou  distorcida  pelas  suas

convicções ou até pelos seus interesses;

 Observações prolongadas requerem uma dedicação, por parte dos investigadores, que

nem sempre é possível em termos práticos ou financeiros;

 Pode  haver  problemas,  se  houver  um forte  envolvimento  do  investigador  com os

sujeitos sob investigação.
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Por fim, há que esclarecer as estratégias metodológicas da investigação qualitativa propostas

por Gomez (1996), Punch (1998), entre outros. Desta forma, foram consideradas sete categorias:

1. Estudo de caso;

2. Observações participantes;

3. Investigações documentais;

4. Entrevistas breves ou em profundidade, dirigidas, semidirigidas ou abertas;

5. Histórias de vida ou outras formas de estudo biográficos como os biogramas;

6. Grupos de discussão, grupos focais ou estratégias afins;

7. Observações planeadas de diferentes formas conforme os objetivos de investigação.

Paradigma Emancipatório

Tanto as investigações quantitativas, como as investigações qualitativas apresentam as suas

vantagens e desvantagens. Contudo, é possível que estas sejam complementadas, levando a que

haja, como defende Romanelli; Biasoli-Alves (1998: p. 11), uma

“triangulação metodológica”, “utilizando-se estatística descritiva e apresentando-se conjuntamente a

interpretação de dados qualitativos.”

Nesta perspetiva, estes tipos de investigação, também denominados por  Coutinho (2006: p. 3)

por estudos mistos,

“englobam todos os trabalhos de investigação que não se enquadram em nenhuma das duas categorias

anteriores, seja por reunirem métodos de ambos, seja por possuírem individualidade própria derivada da

inspiração num paradigma de investigação que não o positivista ou interpretativo.”

Verificamos, assim, que a relação entre estes dois métodos é muito estreita, podendo assim ser

considerada complementar. Desta forma, enquanto o quantitativo se ocupa de ordens e grandezas e

as suas relações, o qualitativo é um quadro de interpretações para medidas ou a compreensão para o

não qualificável.  Assim sendo, para  Orti (1995: p. 89),  a relação entre métodos quantitativos e

qualitativos pode ser considerada uma
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“relação de complementaridade por deficiência,  que se centra precisamente através da demarcação,

exploração e análise do território que fica mais além dos limites,  possibilidades e  caraterísticas do

enfoque oposto.”

Para Minayo (1994), estas relações demonstram que:

 As duas  metodologias  não são incompatíveis  e  podem ser  integradas  num mesmo

projeto;

 Uma pesquisa quantitativa pode conduzir o investigador à escolha de um problema

particular a ser analisado em toda a sua complexidade, através de métodos e técnicas

qualitativas e vice-versa;

 A investigação qualitativa é a que melhor se coaduna ao reconhecimento de situações

particulares, grupos específicos e universos simbólicos.

Existem três exemplos, na perspetiva de Coutinho (2006), que podem ilustrar o paradigma

emancipatório da investigação:

 Investigação ação;

 Estudos de avaliação;

 Estudos de desenvolvimento.

Perante  o  exposto,  a  metodologia  a  utilizar  será  a  mista,  na  medida  em que se  utilizam

inquéritos  por  questionário.  Depois  de  quantificados  os  dados  resultantes  da  sua  análise,  são

interpretados qualitativamente porque os enfoques qualitativo e quantitativo não se excluem e nas

investigações qualitativas pode ser relevante a sua complementaridade. (Pérez, 1994)
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 5 Metodologia do estudo

É difícil encontrar uma definição de investigação consensual, mas todos concordam que o

grande objetivo de uma investigação é  solucionar  problemas,  para  aprofundar  conceitos  e  para

construir conhecimento.

Desta forma, investigar implica a formulação de um problema, tal como a definição de um

plano orientador da sua concretização. (Almeida: 2008)

Para  investigar,  é  fundamental  a  formulação  de  uma  pergunta  de  partida,  que  surge  do

problema original, sendo, de igual modo,  necessário, segundo Quivy (2008), realizar leituras de

trabalhos  de  investigação  anteriores  e,  mediante  isso,  selecionar  um  determinado  número  de

referências e organizá-las, por forma a retirar delas o melhor proveito, o que implica um método de

trabalho devidamente elaborado.

No ponto de vista de Ander-Egg (1978), citado por Lakatos (2003: p. 155), investigar

“é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico que permite descobrir novos factos ou

dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento”

O procedimento que se segue é escolher a metodologia mais eficaz a aplicar, que, para Pinto

(1988), se refere à “descrição e posterior análise dos métodos científicos, as suas potencialidades e

limites, tal como pressupostos subjacentes à sua aplicação.”

Segundo  Neto (2003),  a  metodologia  consiste  no  caminho  para  atingir  um  objetivo  e

compreender um conjunto de atividades sistemáticas e racionais, que permitem economizar recursos

humanos e materiais, dando, ao mesmo tempo, a orientação necessária para percorrer esse caminho

e alcançar  o  objetivo pretendido.  Desta  forma,  o tema e o problema de investigação permitem

antever o método a utilizar e o tipo de estudo a efetuar.
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Relativamente  aos  métodos  e  técnicas  de  investigação,  existe  uma  grande  variedade  de

definições, variando de autor para autor. Desta forma, Ramos (2008) define método como sendo o

percurso  feito  pelo  investigador  com o objetivo  de  atingir  o  rigor  científico  pretendido para  a

investigação. Para que a investigação seja bem sucedida, a escolha do melhor método está a cargo

do investigador e este deve relacionar-se com o tipo de problema e objeto em estudo.

Grawitz (1993), citado por Carmo (2015: p. 175), definem métodos como:

“um conjunto concertado de operações que são realizadas para atingir um ou mais objetivos, um corpo

de princípios que presidem a toda a investigação organizada, um conjunto de normas que permitem

selecionar  e  coordenar  as  técnicas.  Os  métodos constituem de  maneira mais  ou menos  abstrata ou

concreta, precisa ou vaga, um plano de trabalho em função de uma determinada finalidade.”

Após a seleção da metodologia e da amostra, aplicam-se os instrumentos no terreno e inicia-se

a recolha de informação. Por fim,  são apresentados os resultados da investigação e  faz-se uma

discussão dos mesmos. 

Tal  como  referido  no  capítulo  anterior,  a  revisão  da  literatura  sobre  metodologia  de

investigação  confronta  os  investigadores  com  três  possibilidades  de  escolha,  ao  nível  dos

procedimentos  metodológicos:  metodologia  quantitativa,  metodologia  qualitativa  e  metodologia

mista. Face às caraterísticas do estudo em causa, este integra-se nas metodologias mistas. 

A metodologia mista recorre a procedimentos de recolha e técnicas de análise de dados, tanto

qualitativos, como quantitativos, como é o caso desta investigação, em que se optou por usar o

inquérito por questionário.

Desta forma, podem ser definidos três métodos de recolha de informação:

 Entrevista pessoal;

 Entrevista telefónica;

 Questionário por correio.
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A escolha do método a utilizar deve depender de variados fatores:

 Tipo de população;

 Representatividade da amostra;

 Tipo de questões;

 Custo e pessoal disponível.

 Tipo de informação necessária;

 Tipo de inquirido alcançado;

 Acessibilidade dos inquiridos;

 Precisão da hipótese.

Assim, e segundo Goode (1979), a adequação de um questionário depende, sempre, do que o

problema de pesquisa possa exigir.

Analisando o leque de possibilidades proposto, optei por utilizar, como foi supramencionado,

como  método  de  recolha  de  dados,  o  questionário,  não  enviado  por  correio,  mas  através  dos

Agrupamentos de Escola aos quais a amostra abarca. No caso das instituições particulares, a entrega

e recolha dos mesmos será feita pessoalmente. Através deste método, garanto que os questionários

chegam a todos os educadores de infância, com turma, do concelho de Chaves, de estabelecimentos

públicos, privados ou IPSS’s.

Ceia (2005) defende que, em Ciências Sociais e Humanas, o inquérito pode assumir diversas

formas:

 Investigação para apurar dados objetivos sobre um problema concreto;

 Tentativa de descrição da opinião representativa de uma comunidade sobre um assunto de

caráter científico ou apenas de interesse geral.

Desta forma, segundo o mesmo autor,
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“o  caráter  de  representatividade  de  um  inquérito  é  fundamental  para  que  seja  reconhecida  a  sua

validade técnica.” (ob. cit.: s.p.)

Para que isto aconteça, é fundamental que o inquérito seja distribuído ao maior número de

pessoas possível para, desta forma, existir uma aceitação das conclusões tiradas perante a análise do

mesmo.

Por vezes,  o  inquérito  é  assumido como um simples  questionário.  Contudo,  este  envolve

muitas  etapas  distintas,  estas  claramente  definidas.  Todas  estas  etapas  devem  ser  tratadas,

pormenorizadamente, desde a forma de recolha de dados, até à análise dos resultados.

Para que este seja aplicado com maior sucesso possível, deve ser:

 Claro;

 Fácil;

 Fiável;

 Analisado.

Perante isto, segundo Cabral (2006), um inquérito ajuda o investigador a:

 Obter  informação  adicional  sobre  o  que  pensam  os  utilizadores  dos  serviços  sobre

determinado assunto;

 Criar mais valor, indo de encontro às expectativas do mercado, ou seja, ajudar o decisor a

conhecer o mercado;

 Enfrentar maior concorrência, conhecendo as expectativas dos clientes e a avaliação que

fazem dos produtos com o objetivo de inovar, fidelizar e diferenciar-se;

 Identificar oportunidades de, por exemplo, criação de novos produtos;

 Aumentar  o  retorno do investimento,  confrontando o conhecimento das  relações  entre  a

empresa e as pessoas ou instituições que, com ela, se relacionam com a opinião que estes

expressam nos inquéritos que se promove.
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O inquérito é uma ferramenta que os investigadores utilizam, com alguma frequência. Assim,

importa referir quais as vantagens e as desvantagens da utilização dos mesmos.

Almeida (1994) aponta algumas vantagens da investigação por inquérito, a referir:

 Permitem comparações precisas entre as respostas dos inquiridos;

 Possibilita a generalização dos resultados da amostra à totalidade da população.

Quanto às desvantagens dos inquéritos, o mesmo autor refere que:

➢ O material recolhido pode ser superficial. A padronização das perguntas não permite captar

diferenças de opinião significativas ou subtis entre os inquiridos;

 As respostas podem dizer respeito mais ao que as pessoas dizem que pensam do que ao

que, efetivamente, pensam.

A primeira  coisa  a  fazer  aquando  da  realização  de  um inquérito,  será  a  de  esclarecer  e

determinar  os  objetivos,  orçamento,  recursos  do  projeto  e  o  calendário.  Estes  são  os  aspetos

fundamentais, sem os quais todo o projeto não poderá prosseguir.

Neste sentido, na opinião de Goode (1979), uma hipótese bem estruturado é o primeiro passo

para a concretização de um bom formulário.

Assim,  é  fundamental  especificar  todas  as  hipóteses  operacionais,  antes  da  realização  do

referido  inquérito,  colocando-nos,  por  exemplo,  a  pergunta  Para  que  servem os  resultados  que

vamos obter?

Referindo-nos já à conceção do questionário, é preciso ter em atenção o tipo de população a

inquirir, pois este aspeto influenciará o sucesso que o inquérito possa vir a ter junto dos inquiridos.

Utilização das TIC em Educação Pré-Escolar 155



Metodologia do Estudo

A conceção das questões, é, sem sombra de dúvidas, um dos principais fatores para se ter

sucesso na aplicação de um questionário.  Por  muito boa que seja  a  sua apresentação,  este  não

vingará, se as questões forem pobres e/ou complexas.

Neste  sentido,  e  para  que  os  questionários  sejam feitos  da melhor  maneira  possível,  Hill

(2008) apresenta-nos alguns conselhos práticos:

 Devem-se utilizar questões bem escritas e testadas, tanto quanto possível;

 Deve-se pensar bem se o objetivo das questões engloba informações do tipo geral ou específico,

pois atitudes, opiniões, satisfações ou gostos específicos só podem ser respondidos através da

colocação de questões do tipo específico;

 É preciso analisar cuidadosamente o objetivo geral de cada uma das perguntas que se está a

inserir no questionário;

 Quando se solicitam factos, necessitamos de ter algum cuidado se estivermos a pedir factos

demasiado  “sensíveis”  ou  que  os  inquiridos  necessitem  de  muito  tempo  para  procurar  a

informação solicitada;

 Outro facto relevante é a preferência por questões de resposta aberta ou fechada. 

 Perguntas abertas – a grande vantagem deste tipo de perguntas é o facto de poderem dar mais

informação e, muitas vezes, mais “rica” e detalhada, ou até inesperada.

Por outro lado, este tipo de questões têm, de igual modo, algumas desvantagens a considerar:

 Muitas vezes as respostas necessitam de ser “interpretadas”;

 É preciso muito tempo para codificar as respostas;

 Normalmente, é preciso utilizar dois avaliadores na “interpretação” e codificação das respostas;

 As respostas são mais difíceis de analisar estatisticamente;

 A análise requer muito tempo.

 Perguntas fechadas – este tipo de questões tem a vantagem de ser bastante mais fácil aplicar

análises estatísticas para analisar as respostas.
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No ponto de vista de Pinto (1986), as perguntas fechadas têm vantagem sobre as possíveis

desvantagens, visto que é exigido um grande número de inquéritos para que haja representatividade

estatística.

Contudo, devem ser evitados alguns aspetos, tais como:

 Perguntas múltiplas;

 Perguntas que usam uma mistura de conjunções e disjunções;

 Perguntas não-neutras, ou seja, não devem ter uma forma que convide apenas a uma resposta

positiva ou negativa;

 Perguntas indefinidas.

Outro aspeto relevante a ter  em conta na conceção de questões para um questionário é o

número de respostas alternativas a usar.

Neste sentido, quando o objetivo da questão corresponde a dados quantitativos e não se sabe a

provável gama dos valores, é de grande utilidade usar uma das seguintes opções:

 Escrever  uma  pergunta  aberta  para  a  qual  a  resposta  seja  um valor  exato  escrito  pelo

correspondente. O número de categorias a utilizar para classificar as respostas será definido

posteriormente, pois torna-se fácil olhar para a gama de valores e sua distribuição;

 É conveniente utilizar  uma pergunta fechada quando a questão em causa for  “sensível”

demais. Será bom contactar alguns dos potenciais inquiridos, anteriormente, a fim de obter

algum conselho prático,  tanto sobre a provável  gama de valores,  como sobre o número

ótimo de respostas alternativas associadas à pergunta.

De facto, o número de respostas alternativas a dar a cada questão é de grande relevância, pois

outro problema a solucionar é o facto de se deverem utilizar um número par ou ímpar de respostas

alternativas.
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Com um número ímpar de respostas alternativas, há a tendência de dar a resposta de uma

maneira “conservadora”, ou seja, respondem no meio da escala, pois pensam que é mais “seguro”

não dar nenhuma opinião forte (negativa ou positiva). Quando isto acontece, o mais provável é os

inquiridos  terem  essa  mesma  opinião  formada,  o  que  poderá  levar  à  obtenção  de  respostas

“erradas”, dado que não são representativas da opinião de uma grande parte dos inquiridos.

Este último fator acontece mais quando os inquiridos estão a responder a perguntas um pouco

mais embaraçosas e não querem correr o risco de responder de forma clara. Por outro lado, é de

evitar a colocação de questões em número par, pois leva a que os inquiridos tenham uma opinião

obrigatoriamente definida; ou positiva ou negativa, apesar de a opinião do inquirido poder ser, na

realidade, neutra. Assim, um número par de respostas alternativas pode levar a respostas “erradas”.

De facto, existem vantagens e desvantagens na colocação de respostas alternativas em número

par ou ímpar, não existindo uma obrigatoriedade em utilizar, ora um número par, ora um número

ímpar de respostas alternativas. Contudo, há um aspeto a ter em conta que pode ajudar na tomada de

decisão, no que concerne ao número de respostas alternativas a utilizar. Se a pergunta colocada

levar a uma resposta mais “sensível”, devemos utilizar um número par de respostas alternativas; se

o questionário for anónimo e não contiver perguntas “sensíveis”, é recomendável um número ímpar

de respostas alternativas.

Por vezes, surgem alguns problemas com as escalas ordinais, porque:

 Há  confusão  nos  tipos  de  resposta  alternativa,  nomeadamente  entre  as  alternativas  de

frequência com as alternativas de quantidade;

 A gama de respostas alternativas é demasiado curta;

 As respostas alternativas não têm descrições e é necessário interpretar os valores da escala,

pois a interpretação não é única;

 As respostas alternativas são, apenas, parcialmente descritas.
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Quando existe determinado assunto que precisa de informação mais específica, é preferível

fazer duas perguntas a pedir todas as informações na mesma pergunta.

Com o objetivo de evitar a falta de interesse e desmotivação dos inquiridos, o questionário

deverá ter, somente, as caraterísticas necessárias para o estudo a realizar. Para as recolher da melhor

forma, é preciso considerar dois aspetos:

 Todas as hipóteses da investigação;

 Os detalhes dos casos requeridos para descrever a amostra e replicar a investigação.

O aspeto visual do questionário é muito relevante, pois o desenho do mesmo pode levar a que

as  pessoas  não  o  preencham.  Ao  desenhar  um  questionário  devemos  ter  dois  fatores  em

consideração: reduzir a não resposta e minimizar o erro da medida.

Assim, um questionário deve ser elaborado de modo a:

 Motivar os inquiridos a preenchê-lo;

 Permitir a correta leitura das questões;

 Instruir  os inquiridos a  responder  a  cada questão,  com instruções  claras e  sequência no

preenchimento do questionário;

 Garantir a sua correta devolução, depois de preenchido.

Qualquer questionário deve ter uma introdução e nela devem constar vários elementos:

 Um pedido de cooperação no preenchimento do questionário;

 A razão da aplicação do questionário;

 Uma apresentação curta da natureza do questionário;

 O nome da instituição;

 Uma declaração formal da confidencialidade das respostas;

 Uma declaração formal da natureza anónima do questionário.
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Por  fim,  e  antes  de  ser  analisada  a  aparência  estética  do  questionário,  deve  ser  tido  em

consideração o layout do questionário, nomeadamente:

 A clareza e o tamanho do questionário;

 As secções e as perguntas do questionário;

 As instruções.

Antes de aplicar um questionário, deve ser realizado um pré-teste do mesmo, ou seja, escolher

um número limitado de correspondentes e aplicar o questionário, com o objetivo desses mesmos

correspondentes  detetarem  alguns  erros  que  possam  existir  para,  desta  forma,  realizar  um

questionário definitivo. Desta forma, um pré-teste não passa de uma revisão formal do questionário

e da metodologia de recolha de dados que lhe está associado.

Desta forma, segundo Hill (2008), os passos a seguir na construção de um questionário são:

1. Listar todas as variáveis da investigação, incluindo as caraterísticas dos casos;

2. Especificar o número de perguntas para medir cada uma das variáveis, com especial atenção

nas  variáveis  ocultas,  podendo  estas  ser  definidas  a  partir  de  um  conjunto  de  outras

variáveis;

3. Escrever uma versão inicial para cada pergunta;

4. Pensar, cuidadosamente, na natureza da primeira hipótese geral e nas variáveis e perguntas

iniciais com ela associadas, identificando, de seguida, que tipo de hipótese se tem;

5. Consoante o tipo de hipótese geral,  decidir  quais as técnicas estatísticas adequadas para

testas a hipótese e ter em atenção os pressupostos destas técnicas;

6. Decidir, com base na informação anterior, o tipo de resposta desejável para cada pergunta

associada com a hipótese geral;

7. Com base na informação dos últimos 3 passos, escrever a hipótese operacional;

8. Considerar  as  perguntas  iniciais  associadas com a primeira  hipótese operacional  e,  caso

necessário,  ajustar  as  questões,  de  forma  a  chegar  às  versões  finais  para  incorporar  no

questionário;
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9. Verificar se as versões finais das perguntas e das respostas ainda são adequadas para testar a

hipótese operacional;

10. Repetir os passos 3-9 para as outras hipóteses gerais;

11. Escrever as instruções associadas com as perguntas para informar o inquirido como deve

responder;

12. Planear as secções do questionário.

Desta forma, concluímos que um questionário, para ser eficiente na recolha da informação,

deve:

 Manter a cooperação e motivação do inquirido;

 Comunicar  com o  inquirido  de  forma  simples,  tentando  evitar  termos  técnicos  e  frases

complexas;

 Ajudar o inquirido a formular as suas respostas;

 Evitar enviesamentos através do modo como a questão é escrita;

 Facilitar o trabalho do inquirido, elaborando um questionário bem organizado;

 Facilitar  o  processamento  da  informação,  codificando,  previamente,  as  categorias  de

resposta das perguntas que a isso se adequam.

Para que se consiga uma taxa de respostas aceitável, é necessário haver um acompanhamento

necessário.  Uma  das  opções  de  tentar  colmatar  essa  questão  é  a  utilização  de  uma  carta  de

apresentação  personalizada,  honesta,  interessante,  persuasiva,  mas  curta.  Esta  carta  deverá  dar

resposta a possíveis questões que poderão surgir ao inquirido, tais como:

 A natureza do estudo;

 Porque foi o inquirido escolhido;

 Quem está a fazer o estudo;

 Porque é importante a colaboração do inquirido;

 O que se pretende que faça;

 Que uso terá a informação fornecida;

 Se será mantido o anonimato.
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Existem outras possíveis estratégias a adotar como objetivo para os inquiridos responderem a

todas as perguntas, com sinceridade. Uma destas estratégias é a oferta de pequenas recompensas

monetárias,  caso o inquirido  aceite  responder  ao questionário.  Contudo,  isto  leva  a  que alguns

inquiridos,  que  não  saibam  mesmo  responder  ao  questionário,  o  façam  pela  recompensa  e

respondam a todas as questões, aleatoriamente, podendo não representar a verdadeira opinião do

inquirido.

Outra estratégia será a de contactar o inquirido, previamente, prometendo confidencialidade e,

eventualmente, assumindo o compromisso de transmitir os resultados do estudo.

Por fim,  com o objetivo de envolver os inquiridos ao máximo,  existem alguns princípios

essenciais a que os questionários devem corresponder:

 Despertar a curiosidade;

 Transmitir, com clareza a importância do estudo;

 Fazer sentir ao inquirido a sua importância no estudo;

 Ser interessante;

 Ser de fácil compreensão, resposta e devolução.

No caso particular do meu inquérito, tive em consideração a formulação das questões, sendo

estas testadas através de um pré-teste realizado por pessoas que não pertencem à amostra da minha

investigação. Estas levam a que haja respostas de carácter específico.

Optei por questões de resposta fechada por ser de mais fácil análise e, de igual modo, por

pouparem tempo ao inquirido em analisar as questões e pensar na resposta mais adequada.

Dado que o questionário não possui perguntas sensíveis e é anónimo, usei, na sua maioria,

respostas alternativas em número ímpar.
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Tendo  em  consideração  que  uma  questão  não  deve  levar  a  duas  possíveis  respostas,

nomeadamente uma informação geral e outra mais específica, decidi fazer perguntas mais diretas e,

caso esse desdobramento seja necessário, em vez de pedir muita informação nessa mesma pergunta,

coloquei as questões isoladamente.

Mediante todos estes fatores, e para que fosse garantida a correta devolução, o questionário

foi entregue, como referido anteriormente, aos Agrupamentos de Escolas e, no caso das instituições

privadas ou IPSS’s, foram entregues e recolhidos em mão.

Procurei,  de igual modo, com que as perguntas fossem o mais claras possíveis e de fácil

resposta, com instruções claras e sequência no preenchimento do mesmo.

Tal como proposto, o inquérito é acompanhado por uma introdução / carta de apresentação

com os pontos acima referidos.

No que concerne ao layout, este é constituído por seis páginas mais uma pertencente à carta

de apresentação. Todos os grupos de questões têm uma sequência lógica, estando o questionário

dividido  em  três  grupos  principais.  O  primeiro  grupo  corresponde  a  informação  referida  à

instituição para a qual o (a) Educador (a) trabalha; o segundo grupo corresponde a informação

referida ao Educador (a) e à sua formação. Finalmente, o terceiro grupo engloba questões referidas

à utilização dos media na sala de atividades e ao software educativo utilizado para o efeito.
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 6 População / Universo em estudo

Não se pode realizar uma investigação sem antes definir uma população alvo do estudo. Neste

sentido  pode-se  definir  população  como  sendo  um  conjunto  de  sujeitos  que  tenham  algumas

caraterísticas em comum e cumpram uma série de requisitos previamente estabelecidos, de maneira

a poder fazer generalizações.

Neste  sentido,  para  Polit (2004),  a  população  representa  toda  a  população  em  que  o

pesquisador está interessado, todos os casos que correspondam a um certo conjunto de critérios.

Segundo Lakatos (2003: p. 223), o universo ou população

“é o  conjunto de  seres  animados  ou inanimados  que apresentam pelo  menos  uma caraterística  em

comum”. 

Na opinião  de  Fortín (2003),  população  corresponde  a  um grupo  bem definido,  ao  qual

pertencem todos os sujeitos ou outros elementos, que têm em comum uma ou várias caraterísticas

semelhantes, que servem como base para a investigação.

Assim,  uma população é  um conjunto  de pessoas,  objetos,  acontecimentos  ou fenómenos

com, pelo menos uma caraterística comum.

Dado que o tamanho de uma população pode ter dimensões muito elevadas, esta deverá ser

reduzida, desde que mantenha as mesmas caraterísticas. Só assim as generalizações poderão ser

válidas. A esta subdivisão dá-se o nome de amostra.

Neste sentido, do ponto de vista de Ghiglione (1993), as caraterísticas da amostra devem ser

idênticas às da população, ou seja, a amostra deve ser representativa da população.
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Perante os objetivos do estudo já descritos, foi escolhida, como população, os educadores de

infância  dos  estabelecimentos  de  ensino  públicos  e  privados,  no  ano  letivo  de  2017/2018,

representando um total de 42 educadores.
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 7 Variáveis e sua operacionalização

Para  Gil (1995), uma variável é tudo o que pode representar diferentes valores ou aspetos,

perante os casos particulares ou as circunstâncias, ou seja, pode ser classificada em duas ou mais

categorias.

Numa investigação, é fundamental definir, caraterizar e distinguir as variáveis. Estas devem

ser formuladas com clareza e objetividade e de forma operacional. Desta forma a investigação não

fica comprometida e não se corre o risco de a invalidar.

Nesta perspetiva,  Fortín (2003),  defende que as variáveis são qualidades,  propriedades ou

caraterísticas  de  objetos,  de  pessoas  ou de  situações  estudadas  numa investigação.  Pode tomar

diferentes valores para representar graus, quantidades ou diferenças. É um parâmetro ao qual são

atribuídos valores numéricos. Uma variável tem uma propriedade inerente da variação e atribuição

de valores.

Lakatos (2003)  defende  que  uma  investigação  deve  possuir  dois  tipos  de  de  variáveis:

dependente e independente, tal como estão classificadas neste estudo.

 7.1 Variável Independente

Perante a visão de Miranda (2013: s.p.),

“a variável independente é definida como a que exerce influência sobre outra variável, determinando ou

afetando o resultado observado na segunda, com precisão e regularidade. É geralmente manipulada pelo

pesquisador em seus experimentos a fim de procurar estabelecer a sua relação e influência sobre o

resultado de um fenómeno observado.”
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Para  Fortín (2003), a  variável  independente  é  a  que  é  manipulada,  com o  propósito  de

verificar o efeito na variável dependente,  em que, da informação resultante delas, é traçado um

perfil das caraterísticas dos elementos da amostra.

No presente estudo, foram definidas algumas variáveis independentes:

✔ Género;

✔ Idade;

✔ Categoria profissional;

✔ Tempo de serviço;

✔ Formação;

✔ Instituição;

✔ Media;

✔ Software educativo.

 7.2 Variável Dependente

 Miranda (2013: s.p.) defende que

“a variável  dependente  resume-se  nos  fenómenos  ou  fatores  explicados  ou  identificados,  por  serem

influenciados  ou  determinados  pela  variável  independente.  É  o  elemento  que  surge,  se  altera  ou

desaparece quando o investigador introduz, modifica ou remove a variável independente.”

Assim, como refere Sousa (2005), estas variáveis estão dependentes dos procedimentos de

investigação.  À  medida  que  o  investigador  modifica  as  condições  da  investigação,  os  dados

resultantes vão variando.

Neste projeto de investigação, a variável dependente é a utilização dos  media em Educação

Pré-Escolar.
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 8 Instrumentos de recolha de dados

O método de recolha de dados deve ser decidido logo no início, na altura do planeamento,

pois a construção do questionário dependerá muito do método a ser utilizado para recolha de dados.

Assim, na recolha de informação para o estudo em causa, foi usado o inquérito por questionário,

aplicado  aos  educadores  de  infância  dos  estabelecimentos  de  educação  pré-escolar  públicos  e

privados do concelho de Chaves.

 8.1 Inquérito por questionário

O inquérito por questionário em causa (Anexo 1) é composto por seis páginas, constituídas

por  questões  fechadas  e  destinadas  aos  educadores  de  infância  titulares  de  turma  dos

estabelecimentos de educação pré-escolar públicos e privados do concelho de Chaves. Teve lugar

uma  validação  inicial  deste  inquérito  por  docentes  da  Universidade  de  Trás-os-Montes  e  Alto

Douro.

Ainda assim, foi efetuado um pré-teste a uma amostra de dez elementos que não fazem parte

da amostra do estudo em referência. Através dessa análise, verificou-se que não havia qualquer

dificuldade na interpretação e execução do questionário.

Antes  de  aplicar  o  questionário,  foi  solicitada  autorização,  ao  abrigo  do  Despacho  Nº

15847/2007, publicado no DR 2ª série nº 140 de 23 de julho, à Direção Geral de Educação (DGE),

através do sistema de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME), alojado na página da

Direção-Geral  de  Estatísticas  da  Educação  e  Ciência  (DGEEC).  A aplicação  do  mesmo  foi

autorizada, com o nº 0607600001.

No desenho do questionário, prevaleceu a simplicidade e brevidade de conteúdo, contendo

perguntas simples e de fácil compreensão. Escolheram-se perguntas do tipo fechadas, pois estas são

menos subjetivas e menos cansativas para os inquiridos. Este tem o caráter anónimo e confidencial
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e  encontra-se  dividido  em  três  partes.  A primeira  parte  corresponde  à  identificação  pessoal  e

profissional  do  inquirido  (13  questões);  a  segunda  refere-se  à  identificação  da  instituição  (4

questões); a terceira refere-se à utilização dos media (10 questões).

Na elaboração das questões, houve a preocupação de não redigir questões na forma negativa,

para evitar as respostas padrão, que leva o inquirido a colocar-se numa posição neutra.
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 9 Procedimentos de recolha e análise dos dados

 9.1 Atividades

Todos os cálculos foram efetuados com recurso ao software estatístico SPSS 23.0 (statistical

package for the social sciences)

A análise descritiva foi realizada através do cálculo de frequências relativas e absolutas para

todas as variáveis.

Na análise  estatística  optou-se  pela  correlação  de  Spearman,  por  se  tratarem de  varáveis

ordinais não paramétricas.

Foram  registados  alguns  dados  omissos,  tendo  sido  usado  o  método  pairwise  quando

ocorreram. Neste método, em cada análise, são usados todos os dados disponíveis (Allison, 2002). 

 9.2 Recolha e tratamento de dados

 9.2.1 Inquérito por questionário

Seguidamente, são apresentados os resultados obtidos através da aplicação do inquérito por

questionário, tal como a sua discussão.
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 9.2.1.1 Caraterização da amostra

Na fase inicial do inquérito por questionário, foi realizada uma caraterização da amostra, que

corresponde  às  primeiras  duas  secções  do  questionário  (Identificação  Pessoal  e  Profissional  e

Identificação da Instituição).

Identificação Pessoal e Profissional

Analisando  a  primeira  secção,  constata-se  que  a  amostra  deste  estudo  corresponde  a  42

educadores  de  infância  titulares  de  turma  dos  estabelecimentos  públicos,  privados  e  IPSS  do

conselho de Chaves, correspondendo 97,6% (n=41) ao género feminino e apenas 2,4% (n=1) ao

género masculino. (Tabela 2)

Tabela 2 – Caraterização da amostra: distribuição por género

n %

Género

Masculino 1 2.4

Feminino 41 97.6

Total 42 100.0

Relativamente à distribuição dos educadores por escalão etário, apresentam, na sua maioria,

idades compreendidas entre os 46 e os 55 anos (45,2% – n=19). A porção de inquiridos com menor

percentagem  (9,5%  –  n=4)  corresponde  aos  educadores  com  idade  superior  a  56  anos.  As

percentagens de 23,8% (n=10) e 21,4% (n=9) referem-se aos escalões etários de 26 a 35 e 36 a 45,

correspondentemente. (Tabela 3; Gráfico 1)

Tabela 3 – Caraterização da amostra: distribuição por escalão etário

n %

Idade

26 a 35 10 23.8

36 a 45 9 21.4

46 a 55 19 45.2

>56 4 9.5

Total 42 100.0
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Gráfico 1 – Caraterização da amostra: distribuição por escalão etário

No que concerne à categoria profissional, a grande maioria dos educadores pertencem aos Quadros

de Escola, com uma percentagem de 65,8% (n=25). Somente 18,4% (n=7) são do Quadro de Zona

Pedagógica e 15,8% (n=6) contratados. (Tabela 4; Gráfico 2)

Tabela 4 – Caraterização da amostra: distribuição por categoria profissional

n %

Categoria profissional

Quadro de Escola 25 65,8

Quadro de Zona Pedagógica 7 18,4

Contratado (a) 6 15,8

Total 38 100
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Gráfico 2 – Caraterização da amostra: distribuição por categoria profissional

Grande  parte  dos  inquiridos  têm  16  a  20  anos  de  serviço  (19% –  n=8).  16,67% (n=7)

respondeu que possuía 6 a 10 anos de serviço. Com uma percentagem de 14,3% (n=6) verificam-se

os educadores que possuem entre 11 a 15, 26 a 30 e 31 a 35 (n=6) anos de tempo de serviço. À

percentagem de  11,9% (n=5)  correspondem os  inquiridos  que  possuem entre  21  e  25  anos  de

serviço e, por fim, temos os dois extremos (0 a 5 e 36 a 40) com uma percentagem de 4,8% (n=2).

(Tabela 5; Gráfico 3)
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Tabela 5 – Caraterização da amostra: distribuição por tempo de serviço

n %

Tempo de serviço
(anos)

0 a 5 2 4.8

6 a 10 7 16.7

11 a 15 6 14.3

16 a 20 8 19.0

21 a 25 5 11.9

26 a 30 6 14.3

31 a 35 6 14.3

36 a 40 2 4.8

Total 42 100.0

Gráfico 3 – Caraterização da amostra: distribuição por tempo de serviço

Referindo-nos  à  formação  académica,  é  visível  que  os  inquiridos  são,  na  sua  maioria

licenciados (80,5% - n=33). 12,2% (n=5) dos educadores têm como formação base o Bacharelato e

apenas 7,3% (n=3) possuem o Mestrado (pós Bolonha). (Tabela 6; Gráfico 4)
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Dos  41  inquiridos  que  revelaram a  sua  formação  base,  apenas  9  referiram ter  realizado

formação complementar. 55% (n=5) realizaram Complemento de Formação, dando equivalência à

Licenciatura e 44% (n= 4) evidenciaram-se detentores da qualificação académica de Mestrado (pré

Bolonha).  No  concelho  de  Chaves,  nenhum inquirido  assumiu  deter  Doutoramento.  (Tabela  6;

Gráfico 5)

Tabela 6 – Caraterização da amostra: distribuição por formação académica

n %

Formação Base

Bacharelato 5 12,2

Licenciatura 33 80,5

Mestrado (pós Bolonha) 3 7,3

Total 41 100,0

Formação
Complementar

Complemento de Formação
(equivalente a Licenciatura)

5 55,6

Mestrado (pré Bolonha) 4 44,4

Doutoramento 0 0,0

Total 9 100,0

Gráfico 4: Caraterização da amostra: distribuição por formação académica base
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Gráfico 5: Caraterização da amostra: distribuição por formação académica complementar

Com vista a analisar a formação contínua dos inquiridos, pode-se observar na Tabela 7 e no Gráfico 
6,  que apenas 87,5% (n=35) procuraram formação. 12,5% (n=1) assumem não ter procurado 
formação após a formação académica. 87,5% (n=31) do público alvo encontrou a formação que 
estava à procura, enquanto que 12,5% (n=4) responderam que não encontraram o que pretendiam.

Tabela 7: Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Pesquisa de formação, por disponibilidade da 
formação procurada.

Foi disponibilizada a formação procurada?

Sim Não Total

Já procurou
formação?

Sim
n 31

5
40

% 87,5

Não
n 4

% 12,5

Total 35 5
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Gráfico 6: Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Pesquisa de formação, por disponibilidade da 
formação procurada.

Para que seja possível a realização de ações de formação, é necessário que haja permissão por

parte da entidade empregadora para o efeito. Assim, constatou-se que a maior parte da amostra

(42,5% - n=17) respondeu nunca ter obtido tal autorização. A alternativa “às vezes” foi selecionada

por  30%  (n=12)  dos  educadores.  10%  (n=4)  dos  inquiridos  selecionaram  “muitas  vezes”  e

“raramente”. Por fim, verificou-se que a opção “muitas vezes” foi a que obteve o menor resultado

(7,5% - n=3). (Tabela 8; Gráfico 7)

Tabela 8 - Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Autorização para fazer formação pela entidade
empregadora, dentro do horário laboral.

n %

Foi-lhe permitido
fazer formação pela

entidade
empregadora, dentro
do horário laboral?

Sempre 3 7.5

Muitas vezes 4 10.0

Às vezes 12 30.0

Raramente 4 10.0

Nunca 17 42.5

Total 40 100.0
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Gráfico 7: Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Autorização para fazer formação pela entidade
empregadora, dentro do horário laboral.

Apesar de não haver muita disponibilidade por parte da entidade patronal, os educadores não

deixaram de fazer formação, grande parte fora do horário laboral. Assim, pode aferir-se que, após a

formação base, 25% (n=9) já frequentou 1 a 5 ações de formação. Maios de 31 formações foram

frequentadas por 19,44% (n=7) dos inquiridos e 16,67% (n=6) estiveram presentes em 16 a 20

ações de formação. As opções “6 a 10” e “11 a 15” ações de formação foram selecionadas por

13,89%  (n=5)  da  amostra  e  2,78% (n=1)  assumiram  ter  frequentado  “21  a  25”  e  “26  a  30”

formações. Por fim, 5,56% (n=2) corresponde aos educadores de infância que não frequentaram

qualquer formação após a formação académica. (Tabela 9; Gráfico 8)
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Tabela 9 - Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Ações de formação frequentadas após a 
formação base.

n %

Quantas ações de
formação já

frequentou após a
formação base?

0 2 5,56

1 a 5 9 25

6 a 10 5 13,89

11 a 15 5 13,89

16 a 20 6 16,67

21 a 25 1 2,78

26 a 30 1 2,78

>31 7 19,44

Total 36 100

Gráfico 8: Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Ações de formação frequentadas após a 
formação base.

Com a Tabela 10 e o Gráfico 9 pretende aferir-se, de entre as ações de formação frequentadas,

quantas dessas foram creditadas. Assim sendo, constatou-se que 6,06% (n=2) dos inquiridos que
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frequentou 1 a 5 ações de formação, responderam que nenhuma delas foi creditada, enquanto que

21,21% (n=7) afirma que 1 a 5 foram creditadas.

Dos que frequentaram 6 a 10 ações de formação, 1 (3,03%) refere que nenhuma delas era

creditada, 2 (6,06%) dizem que 1 a 5 eram creditadas, e outros 2 (6,06%) afirmam que frequentaram

6 a 10 ações de formação creditadas.

A opção  de  0  formações  creditadas  foi,  de  igual  modo,  destacada  por  3,03% (n=1)  dos

educadores  que  frequentaram 11  a  15  ações  de  formação  após  a  formação  base.  3,03% (n=1)

mencionaram ter frequentado 1 a 5 e 9,09% (n=3) afirmaram que assistiram de 6 a 10 formações

creditadas.

De entre as 33 pessoas que responderam a esta questão, 3,03% (n=1) das que frequentaram 16

a 20 formações assumem que 6 a 10 foram creditadas. 9,09% (n=3) delas dizem ter frequentado 11

a 15, enquanto que 6,06% (n=2) frequentaram 16 a 20 ações de formação creditadas.

Dos educadores que frequentaram de 21 a 25 ações de formação após a formação base, apenas

3,03% (n=1) referiram que 6 a 10 delas foram creditadas.

O mesmo número  de  inquiridos  (3,03% -  n=1)  dizem ter  frequentado 21 a  25  ações  de

formação creditadas, das 20 a 30 frequentadas na totalidade.

Por fim, constata-se que, dos inquiridos que assistiram a mais de 31 ações de formação, as

creditadas correspondem a 6,06% (n=2) nos que frequentaram de 6 a 10 formações e 3% (n=1) aos

que afirmam ter frequentado 0, de 11 a 15, de 21 a 25 e de 26 a 30 ações de formação creditadas.
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Tabela 10 - Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Ações de formação frequentadas após a 
formação base, por ações de formação creditadas.

Quantas ações de formação já frequentou após a formação base?
Total

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 >31

Das ações de
formação que
frequentou,

quantas foram
creditadas?

0 2 1 1 0 0 0 1 5

1 a 5 7 2 1 0 0 0 0 10

6 a 10 0 2 3 1 1 0 2 9

11 a 15 0 0 0 3 0 0 1 4

16 a 20 0 0 0 2 0 0 0 2

21 a 25 0 0 0 0 0 1 1 2

26 a 30 0 0 0 0 0 0 1 1

Total 9 5 5 6 1 1 6 33

Gráfico 9: Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Ações de formação frequentadas após a 
formação base, por ações de formação creditadas.

Referindo-nos  agora,  especificamente,  às  formações  frequentadas  no  âmbito  das  TIC,  é

possível  apurar,  na  Tabela  11  e  Gráfico  10,  que  a  sua  presença  já  começa  a  reduzir

significativamente.
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É visível, desta forma, que, dos inquiridos que frequentaram de 1 a 5 ações de formação,

9,38% (n=3) afirmaram que nenhuma delas foi no âmbito das TIC e, por outro lado, 18,75% (n=6)

referem terem assistido de 1 a 5 formações com este tipo de conteúdo.

Dos educadores que frequentaram 6 a 10 formações, 9,38% (n=3) declararam que nenhuma

delas  foi  no  âmbito  das  TIC e  6,25% (n=2)  mencionaram ter  frequentado  de  1  a  5  com esta

especificidade.

0 ações de formação no âmbito das TIC foi a resposta dada por 9,38% (n=3) dos inquiridos

que já frequentaram 11 a 15 formações desde a formação base. 3.13% (n=1) destes já foram a 1 a 5

ações de formação deste género.

De entre o público alvo que presenciou a 16 a 20 ações de formação, quem teve experiências

formativas relacionadas com as TIC foi apenas 3,13% (n=1) dos inquiridos. Por outro lado, 15,63%

da amostra selecionou ter assistido a 1 a 5 formações deste género.

1 a 5 ações de formação relacionadas com as TIC foi, ainda, a resposta dada por 3,13% (n=1)

dos educadores que já frequentaram de 21 a 25 e de 26 a 30 ações de formação.

As pessoas que responderam que já estiveram presentes em mais de 31 ações de formação,

3,13% (n=1) discriminaram não terem assistido a nenhuma relacionada com as TIC, enquanto que

9,38%  (n=3)  já  demonstraram  mais  interesse  por  esta  área,  com  1  a  5  ações  de  formação

frequentadas e 6 a 10 formações no âmbito das TIC foi a opção mencionada por 6,25% (n=2) dos

inquiridos.
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Tabela 11 - Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Ações de formação frequentadas após a 
formação base, por ações de formação no âmbito das TIC.

Quantas ações de formação já frequentou após a formação base? Total

0 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 >31

Das ações de formação
que frequentou,

quantas foram no
âmbito das TIC?

0 1 3 3 3 1 0 0 1 12

1 a 5 0 6 2 1 5 1 1 3 19

6 a 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Total 1 9 5 4 6 1 1 6 33

Gráfico 10: Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Ações de formação frequentadas após a 
formação base, por ações de formação no âmbito das TIC.

Analisando com maior pormenor o tema TIC, pretende aferir-se quais os principais temas que

são abordados nas ações de formação referentes a esta  problemática.  Foram propostas algumas

sugestões de temas, que foram selecionadas pelos inquiridos. Assim sendo, é visível nos resultados

manifestados na Tabela 12 e no Gráfico 11 o tema que obteve mais presenças foi a Utilização de

programas ferramenta, com 44,7% (n=17). As ações de divulgação de software educativo são o tipo

de formação que é frequentado por 26,3% (n=10) dos inquiridos, seguindo-se a Avaliação de sites

infantis, com 15,8% (n=6) de resposta dos participantes deste estudo. Por fim, com o menor número
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de presenças, surgem os temas Avaliação de software educativo e Avaliação de jogos on-line, com a

percentagem de presenças de 10,5% (n=4) e 2,6% (n=1), correspondentemente.

Tabela 12 - Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Temas das ações de formação no âmbito das 
TIC.

n %

Essas ações de
formação foram, na

sua maioria,
subordinadas ao tema:

Utilização de programas ferramenta 17 44.7

Avaliação de software educativo 4 10.5

Divulgação de software educativo 10 26.3

Avaliação de sites infantis 6 15.8

Avaliação de jogos on-line 1 2.6

Total 38 100.0

Gráfico 11: Caraterização da amostra: distribuição por formação contínua: Temas das ações de formação no âmbito das 
TIC.
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Identificação da Instituição

Chegados a esta parte do estudo, procura perceber-se em que meio os estabelecimentos de

ensino estão inseridos, de maneira a tentar perceber de que maneira isso afeta o uso das TIC com os

grupos de crianças.

Desta forma, é visível na Tabela 13 e no Gráfico 12 que a grande maioria dos jardins de

infância do concelho de Chaves estão localizados em meios urbanos (78% - n=32). 17,1% (n=7)

responderam que as instituições onde lecionam estão localizadas no meio rural e apenas 4,9% (n=2)

dos estabelecimentos de ensino estão inseridos num meio semiurbano.

Tabela 13 - Caraterização da amostra: distribuição por localização geográfica.

n %

Localização
geográfica

Urbana 32 78.0

Semi-urbana 2 4.9

Rural 7 17.1

Total 41 100.0

Gráfico 12: Caraterização da amostra: distribuição por localização geográfica.

Na tabela 14 e no Gráfico 13, constata-se que a maior parte das salas de educação pré-escolar

pertencem  à  rede  de  estabelecimentos  pública  (45,2%  -  n=19).  31%  (n=13)  dos  inquiridos
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afirmaram que o estabelecimento de ensino em que estão a lecionar são particulares e os restantes

23,8% (n=10) correspondem às IPSS.

Tabela 14 - Caraterização da amostra: distribuição por rede

n %

Pertence à rede

Pública 19 45.2

Particular 13 31.0

IPSS 10 23.8

Total 42 100.0

Gráfico 13: Caraterização da amostra: distribuição por rede
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Quanto à faixa etária  das  crianças que frequentam os jardins de infância  do concelho de

Chaves, as salas de atividades são, grande parte, constituídas por grupos heterogéneos na idade,

sendo constituídas por crianças com idades de 3, 4 e 5 anos (34,1% - n=14).

17,1% (n=7) dos inquiridos afirmam ser titulares de turmas de 5 anos e de 3 e 4 anos. Salas

homogéneas de 3 anos foi a resposta dada por 14,6% (n=6) dos inquiridos, 9,8% (n=4) afirmam

ensinar crianças com 4 anos, 4,9% (n=2) lidam com crianças de 4 e 5 anos e apenas 2,4% (n=1)

assumem ter uma turma em que as crianças têm 3 e 5 anos. (Tabela 15; Gráfico 14)

Tabela 15 - Caraterização da amostra: distribuição por faixa etária

n %

A sala de atividades
tem crianças com as

idades de

3 anos 6 14.6

4 anos 4 9.8

5 anos 7 17.1

3 e 4 anos 7 17.1

4 e 5 anos 2 4.9

3 e 5 anos 1 2.4

3, 4 e 5 anos 14 34.1

Total 41 100.0

Gráfico 14: Caraterização da amostra: distribuição por faixa etária
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Em relação à questão Que tipos de ecrã tem na Instituição?, as resposta já foram um pouco

mais equilibradas, pois 48% (n=36) dos inquiridos referiram ter na sala de atividades computador e

45,33% (n=34) televisão. Contudo, houve ainda uma minoria que assumiu como ecrã um projetor

(5,33%  -  n=4)  e  apenas  1,33%  (n=1)  evidenciou  possuir  um  episcópio.  Estes  dois  últimos

funcionam, preferencialmente, com o recurso a uma tela / parede branca. (Tabela 16; Gráfico 15)

Tabela 16 - Caraterização da amostra: distribuição por ecrãs na Instituição / Sala de atividades

n %

Que tipos de ecrã
tem na Instituição?

Televisão 34 45.33

Computador 36 48.0

Projetor 4 5.33

Episcopio 1 1.33

Total 75 100.0

Gráfico 15: Caraterização da amostra: distribuição por ecrãs na Instituição / Sala de atividades
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Utilização dos Media

Neste momento, procura-se perceber de que forma os media presentes na instituição são utilizados
nas salas de atividades.

Começando pelos  ecrãs  presentes  nos estabelecimentos  de ensino,  constata-se que a  televisão é
usada, na maior parte das vezes, para ver filmes de animação, usando um leitor de DVD (64,8% -
n=35).

O uso da televisão é feito, por 27,8% (n=15) dos inquiridos, para ver filmes ou séries de animação
em direto.

Ver notícias foi uma das opções escolhidas para 3,7% (n=2) e apenas 1,9% (n=1) dos inquiridos
afirmam utilizar a televisão para pesquisa e para ver filmes pedagógicos. (Tabela 17; Gráfico 16)

Tabela 17 - Utilização dos Media: distribuição por modo de utilização dos ecrãs (televisão)

n %

A televisão é
usada para:

Ver filmes de animação, usando um leitor de DVD 35 64.8

Ver filmes ou séries de animação em direto 15 27.8

Ver notícias 2 3.7

Para pesquisa 1 1.9

Ver filmes pedagógicos 1 1.9

Total 54 100.0
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Gráfico 16: Utilização dos Media: distribuição por modo de utilização dos ecrãs (televisão)

O tablet é um recurso muito pouco utilizado por parte dos educadores de infância do concelho

de  Chaves.  Este  é  utilizado  apenas  por  10  pessoas.  5  delas  (50%)  usam-no  para  fazer  jogos

didáticos, instalados previamente e os outros 5 para navegar na internet. (Tabela 18; Gráfico 17)

Tabela 18 - Utilização dos Media: distribuição por modo de utilização dos ecrãs (tablet)

n %

O Tablet é
utilizado para:

Fazer jogos didáticos, instalados previamente 5 50.0

Navegar na Internet 5 50.0

Total 10 100.0
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Gráfico 17: Utilização dos Media: distribuição por modo de utilização dos ecrãs (tablet)

Em relação ao computador, a primeira e principal questão que tem de ser colocada é se as

crianças o costumam utilizar. Assim, foi visível que 78,05% (n=32) dos inquiridos dizem que as

crianças costumam utilizar o computador, enquanto que 22% (n=9) dos educadores ainda não se

sentem preparados para deixar que as crianças o usem. (Tabela 19; Gráfico 18)

Tabela 19 - Utilização dos Media: distribuição por modo de utilização dos ecrãs (computador)

n %

As crianças
costumam utilizar o

computador?

Sim 32 78.0

Não 9 22.0

Total 41 100.0

192 Utilização das TIC em Educação Pré-Escolar



Procedimentos de recolha e análise dos dados

Gráfico 18: Utilização dos Media: distribuição por modo de utilização dos ecrãs (computador)

Quanto  à  frequência  com que  o  computador  é  utilizado,  constata-se  que  este  é  bastante

utilizado, pois 51,6% (n=16) dos 31 inquiridos que responderam a esta questão permitem que as

crianças o utilizem diariamente.

19,4% (n=6) referem utilizar o computador 2 a 3 vezes por semana, enquanto que as respostas

4 a 5 vezes por semana e 1 vez por mês foram mencionadas por 9,7% (n=3) dos inquiridos.

As opções raramente e 1 vez por mês foram selecionadas por apenas 2 (6,5%) e 1 (3,2%)

inquiridos, correspondentemente. (Tabela 20; Gráfico 19)
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Tabela 20 - Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização do computador

n %

Com que
frequência é

utilizado pelas
crianças?

Todos os dias 16 51.6

4 a 5 vezes por semana 3 9.7

2 a 3 vezes por semana 6 19.4

1 vez por semana 3 9.7

1 vez por mês 1 3.2

Raramente 2 6.5

Total 31 100.0

Gráfico 19: Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização do computador

Apesar  do  grande objetivo  da  educação  pré-escolar  ser  tornar  as  crianças  cada  vez  mais

autónomas, em relação às TIC, os educadores de infância ainda não lhes conseguiram confiar essa

competência e  responsabilidade.
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Isto porque 69,8% (n=30) das respostas dadas pelos inquiridos correspondem às crianças que

utilizam o computador com a ajuda de adultos, cabendo apenas 11,6% (n=5) às crianças que já

utilizam o computador autonomamente.

Às  crianças  que  utilizam o computador  recorrendo à  ajuda  de outras  crianças  pertence  a

percentagem de 18,6% (n=8). (Tabela 21; Gráfico 20)

Tabela 21 - Utilização dos Media: distribuição por modo de utilização do computador

n %

As crianças utilizam
o computador:

Sozinhas 5 11.6

Com a ajuda de
adultos

30 69.8

Com a ajuda de
crianças

8 18.6

Total 43 100.0

Gráfico 20: Utilização dos Media: distribuição por modo de utilização do computador
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Saber utilizar um computador nos dias de hoje é essencial, mas importa, sobretudo, tentar

perceber  de  que forma este  é  usado e com que propósito.  Na Tabela 22 e  no Gráfico  21 está

espelhado a forma como os educadores de infância do concelho de Chaves usam o computador com

as crianças.

 Verifica-se, então, que o computador é utilizado, essencialmente, para navegar na internet

com diferentes  propósitos.  21% (n=29)  dos  inquiridos  pretendem ver  e  ouvir  histórias,  18,8%

(n=26) gostam de ouvir música, 18,1% (n=25) gostam de fazer pesquisas sobre pequenos projetos

na internet e 15,9% (n=22) usam-na para explorar sites infantis didáticos.

Excluindo  a  internet,  14,5% (n=20)  dos  inquiridos  já  usam  o  computador  para  explorar

software educativo, previamente instalado.

Os programas ferramenta são usados por 8% (n=11) da amostra e apenas 3,6% (n=5) referem

corresponder-se com outros através de mail ou videoconferência.

Tabela 22 - Utilização dos Media: distribuição por função com que utiliza o computador

n %

As crianças
usam o

computador
para:

Utilizar programas ferramenta 11 8.0%

Explorar software educativo, previamente instalado 20 14.5%

Usar a internet, com o objetivo de fazer pesquisas sobre pequenos projetos 25 18.1%

Usar a internet, com o objetivo de ouvir música 26 18.8%

Usar a internet, com o objetivo de explorar sites infantis didáticos 22 15.9%

Usar a internet, com o objetivo de ver e ouvir histórias 29 21.0%

Corresponder-se com outros através de mail ou videoconferência 5 3.6%

Total 138 100.0%
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Gráfico 21: Utilização dos Media: distribuição por função com que utiliza o computador

Quando foram questionados se  havia  alguma pessoa  especializada  na  área  da  Tecnologia

Educativa a deslocar-se ao jardim de infância para trabalhar com as crianças, ficou claro que, na sua

maioria  (88,6% -  n=31) os  educadores  afirmaram não existir  ninguém e somente 11,4% (n=4)

referiram existir uma pessoa para esse efeito. (Tabela 23; Gráfico 22)

Tabela 23 - Utilização dos Media: distribuição por pessoa especializada

n %

Existe alguma pessoa especializada na área da
Tecnologia Educativa a deslocar-se ao Jardim de

Infância para colaborar com as crianças?

Sim 4 11.4

Não 31 88.6

Total 35 100.0
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Gráfico 22: Utilização dos Media: distribuição por pessoa especializada

Passando à análise dos Media, importa aferir quais e com que frequência são usados nas salas

de atividades.

Referindo-nos à imprensa, e analisando a Tabela 24 e o Gráfico 23, é de salientar que é muito

pouco utilizada, pois 30% (n=9) dos inquiridos responderam que este recurso raramente é utilizado.

2 a 3 vezes por semana e 1 vez por semana foi a resposta dada por 16,7% (n=5) dos educadores de

infância.

A imprensa nunca foi utilizada por 13,3% (n=4) dos questionados e, por outro lado, foi usada

4 a 5 vezes por semana por 10% (n=3) do público alvo.

As opções  que  obtiveram menor  percentagem de respostas  (6,7% -  n=2) foram as  que  a

utilização da imprensa é feita diariamente e 1 vez por quinzena.
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Tabela 24 - Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (imprensa)

n %

Imprensa

Todos os dias 2 6.7

4 a 5 vezes por semana 3 10.0

2 a 3 vezes por semana 5 16.7

1 vez por semana 5 16.7

1 vez por quinzena 2 6.7

Raramente 9 30.0

Nunca 4 13.3

Total 30 100.0

Gráfico 23: Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (imprensa)

No que concerne  ao  rádio,  este  já  é  um pouco mais  utilizado,  dado que  se  obteve  uma

percentagem de utilização diária de 31,3% (n=10).
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Contrariando  um pouco  esta  situação,  21,9% (n=7)  dos  inquiridos  afirmam que nunca  o

utilizaram e a mesma percentagem corresponde aos educadores que usam o rádio 2 a 3 vezes por

semana.

As opções que obtiveram menos respostas (6,3% - n=2) foram as que utilizam o rádio 4 a 5

vezes por semana e  1 vez por  semana.  Raramente foi a  opção escolhida por 12,5% (n=4) dos

questionados. (Tabela 25; Gráfico 24)

Tabela 25 - Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (rádio)

n %

Rádio

Todos os dias 10 31.3

4 a 5 vezes por semana 2 6.3

2 a 3 vezes por semana 7 21.9

1 vez por semana 2 6.3

Raramente 4 12.5

Nunca 7 21.9

Total 32 100.0

Gráfico 24: Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (rádio)
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A televisão sempre foi e continua a ser o media que mais cativa as crianças. Este aspeto é

visível nas respostas obtidas a esta questão, com uma percentagem de 39,4% (n=13). Em oposição,

surgem as opções raramente (18,2% - n=6) e nunca (12,1% - n=4). A alternativa 2 a 3 vezes por

semana foi, de igual modo, escolhida por 12,1% (n=4) dos inquiridos.

9,1% (n=3) usam a televisão 1 vez por semana, 6,1% (n=2) 4 a 5 vezes por semana e a

escolha de 1 vez por quinzena foi selecionada por 3% (n=1) dos educadores de infância. (Tabela 26;

Gráfico 25)

Tabela 26 - Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (televisão)

n %

Televisão

Todos os dias 13 39.4

4 a 5 vezes por semana 2 6.1

2 a 3 vezes por semana 4 12.1

1 vez por semana 3 9.1

1 vez por quinzena 1 3.0

Raramente 6 18.2

Nunca 4 12.1

Total 33 100.0

Gráfico 25: Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (televisão)
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Após a análise dos resultados presentes na Tabela 27 e no Gráfico 26, é de salientar que o

recurso ao cinema é bastante utilizado (41,4% - n=12), apesar de ser apenas 1 vez por semana.

7  inquiridos  (24,1%)  manifestam que  raramente  usam este  recurso  e  5  (17,2%)  nunca  o

usaram. 1 vez por quinzena foi a escolha feita por 13,8% (n=4) dos inquiridos e apenas 1 pessoa

(3,4%) salientou recorrer ao cinema diariamente.

Tabela 27 - Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (cinema)

n %

Cinema

Todos os dias 1 3.4

1 vez por semana 12 41.4

1 vez por quinzena 4 13.8

Raramente 7 24.1

Nunca 5 17.2

Total 29 100.0

Gráfico 26: Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (cinema)

202 Utilização das TIC em Educação Pré-Escolar



Procedimentos de recolha e análise dos dados

A seguir à televisão, que cobre grande parte das preferências dos inquiridos, surge a internet,

que se tornou um dos maiores recursos utilizados pelos educadores de infância, com uma frequência

diária (37,1% - n=13) e 4 a 5 vezes por semana (20% - n=7).

A escolha 2 a 3 vezes por semana foi selecionada por 14,3% (n=5) dos participantes neste

estudo. 8,6% (n=3) assumiram utilizar a internet 1 vez por semana e raramente, enquanto que 5,7%

(n=2) dos inquiridos selecionaram as opções 1 vez por quinzena e nunca. (Tabela 28; Gráfico 27)

Tabela 28 - Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (internet)

n %

Internet

Todos os dias 13 37.1

4 a 5 vezes por semana 7 20.0

2 a 3 vezes por semana 5 14.3

1 vez por semana 3 8.6

1 vez por quinzena 2 5.7

Raramente 3 8.6

Nunca 2 5.7

Total 35 100.0

Gráfico 27: Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (internet)
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Se a internet é muito utilizada pelos educadores de infância, os videojogos com fins didáticos

estão cada vez mais excluídos, pois 34,5% (n=10) dos inquiridos nunca os usaram no trabalho com

as crianças e 27,6% (n=8) usam-nos, apenas, 1 vez por semana.

A sua utilização 4 a 5 vezes por semana é feita, apenas por 13,8% (n=4) do público alvo. 2 a 3

vezes e todos os dias são opções escolhidas, apenas, por 10,3% (n=3) dos educadores e 1 deles

(3,4%) referiu utilizar raramente este media. (Tabela 29; Gráfico 28)

Tabela 29 - Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (videojogos)

n %

Videojogos

Todos os dias 3 10.3

4 a 5 vezes por semana 4 13.8

2 a 3 vezes por semana 3 10.3

1 vez por semana 8 27.6

Raramente 1 3.4

Nunca 10 34.5

Total 29 100.0

Gráfico 28: Utilização dos Media: distribuição por frequência de utilização (videojogos)
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3 inquiridos consideraram outros  recursos como pertencentes aos  media.  Desta  forma,  na

Tabela 30, 2 educadores de infância consideraram como media o gravador, utilizando-o 2 a 3 vezes

por semana. Na tabela 31,  verificamos que 1 inquirido considerou os livros infantis,  usando-os

diariamente.

Tabela 30 – Utilização dos Media:

distribuição por frequência de utilização Tabela 31 – Utilização dos Media: distribuição 

(gravador) por frequência de utilização (livros infantis)

n % n %

Gravador

2 a 3 vezes por
semana

2 100.0
Livros infantis

Todos os dias 1 100.0

Total 2 100.0 Total 1 100.0

Nesta parte da investigação, pretende-se aferir quais os critérios que os educadores de infância

estabelecem quando vão comprar e / ou utilizar determinado software educativo com o seu grupo de

crianças.

É visível na Tabela 32 e no Gráfico 29 que os educadores têm uma especial atenção para

adequar o software educativo à faixa etária com que estão a trabalhar (14,6% - n=32), seguindo-se

uma preocupação pelo conteúdo (11,9% - n=26) e pelas atividades propostas (11% - n=24).

As caraterísticas do grupo de crianças foi uma preocupação manifestada por 10% (n=22) dos

inquiridos a quando da seleção de software educativo, enquanto que 9,59% (n=21) referiram que

alguns  dos  aspetos  que  têm  em  consideração  são  a  adequação  curricular  e  os  objetivos  de

aprendizagem.

Para 9,13% (n=20) dos  inquiridos,  é  importante  que seja  um software multifacetado,  que

abarque diferentes áreas de desenvolvimento, com várias possibilidades de exploração e para 6,85%

(n=15) os temas tratados são um aspeto a ter em consideração.
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O preço  e  a  apresentação  foram opções  escolhidas  por  4,1% (n=9)  dos  educadores  e  a

experiência  ou  aconselhamento  de  outros  colegas  foi  a  escolha  feita  por  3,7%  (n=8)  dos

questionados. A descrição não parece um critério muito relevante na seleção de software educativo,

pois obteve, somente 5 (2,28%) seleções.

O modo de exploração (1,4% - n=3) e o facto de estar inserido num pacote dum jogo de mesa

(puzzle…) (0,9% - n=2) não foram aspetos considerados importantes para esta seleção.

Ainda  assim,  os  aspetos  que  menos  interesse  revelaram  foram:  um  título  apelativo  e

apetências do educador, que obtiveram uma percentagem de 0,5% (n=1) das respostas.

Tabela 32 - Utilização dos Media: distribuição por critérios utilizados na seleção de software educativo

n %

Critérios utilizados na
seleção de software

educativo

Preço 9 4.1

Conteúdo 26 11.9

Apresentação 9 4.1

Atividades propostas 24 11.0

Adequação curricular 21 9.6

Faixa etária 32 14.6

Título apelativo 1 0.5

Descrição das atividades 5 2.3

Temas tratados 15 6.8

Abarca diferentes áreas de desenvolvimento 20 9.1

Experiência / Aconselhamento de outros colegas 8 3.7

Objetivos de aprendizagem 21 9.6

Caraterísticas do grupo de crianças 22 10.0

Apetências do (a) educador (a) 1 0.5

Modo de exploração 3 1.4

Está incluído num pacote dum jogo de mesa (puzzle,...) 2 0.9

Total 219 100.0
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Gráfico 29: Utilização dos Media: distribuição por critérios utilizados na seleção de software educativo

Estabelecidos os critérios para a seleção de software educativo para trabalhar com um grupo

de crianças, é relevante perceber quais os que os educadores de infância têm à sua disposição nos

jardins de infância.  Assim, denota-se que Planeta das Surpresas e Jogamos a conhecer o nosso

Corpo são os dois exemplares que mais estão presentes nos jardins de infância. (12,9% - n=17)

10,61% (n=14) dos inquiridos referem utilizar os softwares Jogamos às Vogais e Jogamos a

contar até 10 e a Aventura na Ilha das Cores pertence a 9,8% (n=13) dos jardins de infância do

concelho de Chaves.

As minhas Primeiras Aventuras Científicas foi o software educativo que foi posto à disposição

de  8,33%  (n=11)  dos  educadores.  6,1%  (n=8)  e  5,3%  (n=7)  corresponde  aos  inquiridos  que

assumiram ter no jardim de infância os softwares educativos As Aventuras no Simão e Passear na

Floresta, correspondentemente.
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Jogos Click, Mini Click e Mini Click 2 foi a opção escolhida por 2,3& (n=3) dos inquiridos e

1,5% (n=2) assumem ter no jardim de infância os softwares Tobias o Palhaço, João do Ursinho,

Planeta Primeiras Letras e Floresta Mágica.

Por  fim,  apenas  0,8% (n=1)  dos  inquiridos  assumiram possuir  no  jardim de  infância  os

softwares educativos: Toontalk, Já Está, A Floresta Encantada, Panda e os seus Amigos, Histórias

Mágicas, Nós e os Outros, Brinca Connosco e Jardim Mágico. (Tabela 33; Gráfico 30)

Tabela 33 - Utilização dos Media: distribuição por software educativo que possui no jardim de infância

n %

Software educativo que possui no
Jardim de Infância

Toontalk 1 0.8

Espinafres para a criatividade 4 3.0

Passear na floresta 7 5.3

Aventura na ilha das cores 13 9.8

Tobias o palhaço 2 1.5

As aventuras do Simão 8 6.1

Jogos Click 3 2.3

Já está 1 0.8

Planeta das surpresas 17 12.9

Mini Click 3 2.3

Mini Click 2 3 2.3

Jogamos às vogais 14 10.6

Jogamos a contar até 10 14 10.6

Jogamos a conhecer o nosso corpo 17 12.9

As minhas primeiras Aventuras Científicas 11 8.3

João do ursinho 2 1.5

A Floresta Encantada 1 0.8

Panda e os seus amigos 1 0.8

Planeta Primeiras Letras 2 1.5

Floresta Mágica 2 1.5

Matemática divertida 1 0.8

Histórias Mágicas 1 0.8

Nós e os Outros 1 0.8

Brinca Connosco 1 0.8

Jardim Mágico 1 0.8

Água no Mundo 1 0.8

Total 132 100.0
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Gráfico 30: Utilização dos Media: distribuição por software educativo que possui no jardim de infância

Verificados quais os softwares educativos existentes nos jardins de infância, é relevante aferir

quais deles são os mais utilizados pelos grupos de crianças.

Assim sendo, verifica-se na Tabela 34 e no Gráfico 31 que os softwares mais explorados pelos

educadores de infância do concelho de Chaves são: Jogamos a conhecer o nosso corpo (16% -

n=12) e Jogamos a contar até 10 (14,7% - n=11). Também bastante utilizado pelos inquiridos, temos

a Aventura na Ilha das Cores (12% - n=9).

Analisando as preferências  dos inquiridos,  o  software mais  utilizado insere-se na área de

Conhecimento do Mundo e o seguinte na Matemática, com os números até 10. O terceiro mais

utilizado explora o mundo das cores e continuamos na área de Linguagem Oral e Abordagem à

Escrita, com o software Jogamos às Vogais (10,7% - n=8).
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As Minhas Primeiras Aventuras Científica foi uma preferência por parte de 9,3% (n=7) dos

inquiridos e o Planeta das Surpresas e As Aventuras do Simão obtiveram a preferência de 8% (n=6)

e  6,7% (n=5) dos educadores, correspondentemente.

Analisando agora os softwares educativos com menos escolhas por parte dos questionados, é

percetível  que  2,7%  (n=2)  deles  escolheram  como  software  predileto:  Espinafres  para  a

Criatividade, Passear na Floresta, João do Ursinho e Floresta Mágica.

1,3%  (n=1)  foi  a  percentagem  atribuída  pelos  educadores  que  preferem  os  softwares:

Toontalk,  Tobias  o  Palhaço,  Jogos  Click,  Mini  Click,  A Floresta  Encantada,  Panda  e  os  seus

Amigos, Planeta Primeiras Letras, Matemática divertida e Brinca Connosco.

Tabela 34 - Utilização dos Media: distribuição por software educativo mais explorado com as crianças

n %

Software educativo que
mais explora com as

crianças

Toontalk 1 1.3%

Espinafres para a criatividade 2 2.7%

Passear na floresta 2 2.7%

Aventura na ilha das cores 9 12.0%

Tobias o palhaço 1 1.3%

As aventuras do Simão 5 6.7%

Jogos Click 1 1.3%

Planeta das surpresas 6 8.0%

Mini Click 1 1.3%

Jogamos às vogais 8 10.7%

Jogamos a contar até 10 11 14.7%

Jogamos a conhecer o nosso corpo 12 16.0%

As minhas primeiras Aventuras Científicas 7 9.3%

João do ursinho 2 2.7%

A Floresta Encantada 1 1.3%

Panda e os seus amigos 1 1.3%

Planeta Primeiras Letras 1 1.3%

Floresta Mágica 2 2.7%

Matemática divertida 1 1.3%

Brinca Connosco 1 1.3%

Total 75 100.0%
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Gráfico 31: Utilização dos Media: distribuição por software educativo mais explorado com as crianças

Correlação dos resultados por Idade e Tempo de Serviço

Após uma análise descritiva dos resultados e com o propósito de responder aos objetivos e

testar as hipóteses de investigação, procedeu-se à correlação dos resultados, tendo, numa primeira

fase, como base as variáveis da idade e do tempo de serviço. Para verificar a força e a direção da

associação, confirmando a existência de relação entre variáveis, a correlação mostra-se indicada

para o efeito, dado tratarem-se de variáveis qualitativas e categóricas ordinais.

Tendo igualmente como ponto de partida o tipo de variáveis em questão, bem como o número

da amostra, optou-se por utilizar a correlação de Spearman (ró). Na correlação trabalha-se com dois

valores em simultâneo, o valor de ró e o valor de p. O valor de ró exprime o valor da associação

entre as variáveis, e uma vez que este tipo de correlação vai de -1 a 1, pode-se assumir que quanto

mais afastado for o valor de ró do valor central (zero), maior é a associação entre as variáveis, e o p

é o nível de significância. Sempre que  p for menor ou igual a 0,05 (p≤0,05), pode-se assumir a
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existência de relação entre as variáveis, podendo assumir igualmente valores iguais ou inferiores a

0,01 (p≤0,01) nas situações em que a associação é mais acentuada. 

Assim,  na  tabela  seguinte  (Tabela  35).  Analisando  as  variáveis  relativas   à  formação

(académica e contínua), verifica-se que são poucas as correlações existentes. Constata-se, então, que

existem correlações significativas (ao nível de 0,01), embora fracas positivas, entre a idade e a

permissão para fazer formação pela entidade empregadora,  dentro do horário laboral (ró=0,414;

p=0,009) e as ações de formação que já frequentou após a formação base (ró=0,473; p=0,004). Com

a mesma significância,  mas com uma correlação moderada positiva temos a  variável  idade em

relação às ações de formação creditadas (ró=0,639; p=0,000) e ações de formação no âmbito das

TIC (ró=0,638; p=0,000).

Com uma correlação não tão significativa (ao nível de 0,05), temos a permissão para fazer

formação pela entidade empregadora, dentro do horário laboral e o tempo de serviço (p=0,019).

Estas duas variáveis apresentam uma correlação fraca negativa. (ró=-0,374)

De destacar que não há evidências estatísticas suficientes para afirmar que existe uma relação

entre as variáveis formação académica complementar e o tempo de serviço. (ró=0,000; p=1,000)

Tabela 35 - Correlação da formação (académica e contínua) com a idade e tempo de serviço

Idade
Tempo de
Serviço

ró p ró p

F
or

m
aç

ão

Académica
Base -.300 .057 -.159 .320

Complementar -.623 .073 .000 1.000

Contínua

Já procurou formação -.257 .109 -.220 .173

Disponibilidade da formação procurada .191 .272 -.226 .191

Permissão para fazer formação pela entidade empregadora, dentro
do horário laboral .414** .009 -.374* .019

Ações de formação já frequentadas após a formação base .473** .004 .135 .433

Ações de formação  creditadas .639** .000 -.115 .511

Ações de formação que frequentou no âmbito das TIC .638** .000 .125 .467

**. A correlação é significativa no nível 0,01.
*. A correlação é significativa no nível 0,05.
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Verifica-se, na Tabela 36, que, quando cruzamos a idade e o tempo de serviço dos educadores

de infância do concelho de Chaves com a utilização do computador por parte das crianças e a

frequência com que estas o utilizam, existe apenas, uma correlação significativa (ao nível 0,01). 

De destacar as variáveis idade e frequência com que o computador é utilizado pelas crianças,

entre  as  quais  se  verificou  uma correlação  moderada  negativa  (ró=-0,514),  apesar  de  bastante

significativa. (p=0,003)

Tabela 36 - Correlação da utilização do computador pelas crianças com a idade e tempo de serviço

Idade Tempo de serviço 

ró p ró p

As crianças costumam utilizar o computador -.150 .348 -.291 .065

Frequência com que é utilizado pelas crianças -.514** .003 -.095 .611

         **. A correlação é significativa no nível 0,01.

Quando se fala dos tipos de Media que são utilizados no trabalho direto com as crianças, no

dia a dia de uma sala de Jardim de Infância, constata-se, na Tabela 37, que existem muito poucas

correlações. É notória uma correlação significativa ao nível 0,01, entre a idade e os videojogos

(p=0,004). Estas duas variáveis apresentam uma correlação moderada negativa (ró=0,523). Verifica-

se, com isto, que, contrariamente ao que seria esperado, os educadores de infância mais novos são

os que menos permitem às crianças a utilização de videojogos como instrumento pedagógico.

Denota-se, ainda, outra correlação significativa (ao nível 0,05) entre os videojogos e o tempo

de serviço (p=0,049), verificando-se a mesma tendência. Estas variáveis apresentam uma correlação

fraca negativa. (ró=-0,369)
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Tabela 37 - Correlação dos tipos de Media utilizados com as crianças com a idade e tempo de serviço

Idade
Tempo de
serviço 

ró p ró p

T
io

s 
de

 M
ed

ia

Imprensa -.176 .351 -.137 .472

Rádio .100 .585 .275 .128

Televisão .200 .263 .101 .577

Cinema -.360 .055 -.149 .440

Internet -.282 .101 -.137 .434

Videojogos -.523** .004 -.369* .049

       **. A correlação é significativa no nível 0,01.
       *. A correlação é significativa no nível 0,05.

Outras correlações dos resultados

Para um aprofundamento dos resultados, procedeu-se, igualmente à correlação de Spearman,

de maneira a verificar qual a associação e relação existente entre outras variáveis consideradas

pertinentes ao estudo.

Deste  modo,  na  Tabela  38  está  espelhada  a  correlação  entre  as  ações  de  formação

frequentadas após a formação base e as ações de formação creditadas e no âmbito das TIC, tal como

entre o modo e a frequência com que é utilizado o computador.

Constata-se  que  cerca  de  três  quartos  das  variáveis  das  correlações  em  estudo  são

significativas. Primeiramente, vamos analisar as correlações com maior significância. Assim, existe

uma forte correlação entre as ações de formação frequentadas após a formação base a as ações de

formação  creditadas.  Trata-se  de  uma  correlação  moderada  positiva  (ró=0,666)  e  é  muito

significativa (p=0,000). Também significativa no nível 0,001, temos a correlação moderada negativa

(ró=-0,567) entre as ações de formação frequentadas após a formação base e a frequência com que o

computador é utilizado pelas mesmas, com um valor de significância de 0,002.

Verifica-se,  ainda,  a  existência  de  uma  correlação  significativa  no  nível  de  0,05,  que

corresponde à correlação fraca positiva entre as ações de formação frequentadas após a formação

base e as ações de formação frequentadas no âmbito das TIC. (ró=0,356; p=0,058)
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Tabela 38 - Correlação das ações de formação frequentadas após a firmação base, pelas ações de formação creditadas e 
no âmbito das TIC e o modo e a frequência com que é utilizado o computador

 Ações de
formação
creditadas

Ações de
formação no

âmbito das TIC

As crianças
costumam utilizar

o computador

Com que frequência o
computador é utilizado

pelas crianças

ró p ró p ró p ró p

Ações de formação frequentadas após a
formação base .666** .000 .356* .042 -.319 .058 -.567** .002

**. A correlação é significativa no nível 0,01.
*. A correlação é significativa no nível 0,05.

Pretende-se, agora, aferir se existe uma relação entre as ações de formação creditadas e no

âmbito das TIC e o modo e a frequência com que o computador é utilizado pelas crianças numa sala

de atividades de um Jardim de Infância.

Assim, através da análise da Tabela 39, é visível que existem três correlações com um grau de

significância  no  nível  de  0,01.  Desta  forma,  existe  uma  correlação  fraca  negativa  (ró=-0,452;

p=0,006) entre as ações  de formação no âmbito das TIC e o número de crianças que costuma

utilizar  o  computador.  A  frequência  com  que  o  computador  é  utilizada  pelas  crianças  está

correlacionada de uma forma moderada negativa com as ações de formação creditadas (ró=0,507;

p=0,005) e com as ações de formação no âmbito das TIC. (ró=0,523; p=0,003)

Tabela 39 - Correlação das ações de formação creditadas e no âmbito das TIC com o modo e a frequência com que é 
utilizado o computador

As crianças costumam utilizar o
computador

Com que frequência o computador é
utilizado pelas crianças

ró p ró p

Ações de formação creditadas -.153 .380 -.507** .005

Ações de formação no âmbito das TIC -.452** .006 -.523** .003

**. A correlação é significativa no nível 0,01.
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 9.3 Discussão dos Resultados

Após a apresentação dos resultados, procede-se ao cruzamento das informações obtidas, tanto

através  da  pesquisa  bibliográfica,  como  através  do  inquérito  por  questionário.  Com  esta

investigação,  procurou  saber-se  qual  a  forma  como os  educadores  de  infância  do  concelho  de

Chaves utilizam os Media com as crianças, mais especificamente as TIC e de que forma selecionam

os recursos utilizados. É então que surge a questão “De que forma os educadores de infância dos

concelhos de Chaves usam os media no trabalho diário com o grupo de crianças e como selecionam

os recursos utilizados?” A partir deste problema, surgiram outras questões pertinentes a este estudo:

• Os educadores de infância procuram formação, relativamente às TIC?

• As salas de atividades estão equipadas, para que os educadores possam utilizar as TIC?

• Quais são os media mais usados com as crianças?

• De que forma são usados os media na sala de atividades?

• As TIC estão a tornar-se um recurso em educação pé-escolar?

• O computador é uma tecnologia presente e utilizada com as crianças?

• É usado software educativo quando a criança usa o computador?

• O software  educativo  é  criteriosamente  analisado antes  de  ser  apresentado ao  grupo de

crianças?

Desta forma, tendo por base os objetivos propostos, dá-se início à discussão dos resultados,

apresentando os objetivos e de que forma estes são atingidos através da aplicação dos inquéritos e

da revisão bibliográfica:

Objetivo 1: “Verificar os fundamentos teóricos em relação à avaliação de software educativo”.

A clarificação deste objetivo está presente no capítulo 6.3.3, em autores como  Gros (2000), que

defendem que o software educativo tem de ser visto sob vários  pontos de vista:  utilizador  e o

engenheiro de software.  Por um lado, temos o engenheiro de software,  em que a sua principal

preocupação  é  o  processo  de  construção  do  mesmo  e  por  outro  lado  o  utilizador,  mais

concretamente crianças em idade pré-escolar (dos 3 aos 5 anos). Para estas, o software tem de ser

cativante, de tal maneira, que estejam a aprender sem se aperceber.
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São, de igual modo, definidas algumas tipologias de software educativo, segundo a visão de

 Fontes (s.a.):  de acordo com as  teorias  de aprendizagem e de transmissão ou procedimentais.

Squires; McDougall (1996), classifica os softwares educativos de três formas diferentes: de acordo

com a utilização, de acordo com a função e segundo os Fundamentos Educativos (Paradigmas).

Marquès  (2006) classifica,  ainda,  o  software educativo mediante  as  variadas  funções  que

podem  desempenhar:  informativa,  instrutiva,  motivadora,  investigadora,  expressiva,

metalinguística, lúdica e inovadora.  Marquès (1995) defende, também, que o software educativo

passa, necessariamente, por dois tipos de avaliação antes de chegar ao docente: interna (feita  por

membros que desenvolveram o software) e externa (feita pelos destinatários do software educativo

(alunos e professores).

O mesmo autor  (ob.  cit.),  assumindo  o  software  educativo  como  um programa didático,

propõe  uma  classificação  destes  programas  em  cinco  categorias:  tutoriais,  bases  de  dados,

simuladores, construtores e programas ferramenta.

Objetivo  2:  Definir  as  caraterísticas  do  software  educativo.  Quem fala  em caraterísticas,

refere-se,  necessariamente,  às  qualidades  que  um  software  educativo  deve  ter  para  poder  ser

aplicado, pedagogicamente, numa sala com crianças dos 3 aos 5 anos. O capítulo 6.3.3.6 refere

essas qualidades.

Posto isto, Ramirez (2002) e Galvis (1992) defendem que o software educativo deve possuir

várias qualidades. Uma vez que não conseguimos estar presentes no desenvolvimento do software,

importa refletir sobre o mesmo. Assim, fazem algumas sugestões pedagógicas e funcionais, técnicas

e metodológicas.

Objetivo 3: Realizar um levantamento do software educativo existente no mercado para a

Educação Pré-Escolar. Foi realizado um levantamento do software educativo existente, que, perante

as suas caraterísticas técnicas de compatibilidade, ainda funcionam, atualmente, nos computadores

mais  modernos  (Microsoft  e  Apple)  e  nos  mais  antigos.  Essa  lista  consta  no  inquérito  por

questionário, na questão 3.3.2, onde os inquiridos teriam de responder qual o software educativo
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que  tinham  no  jardim  de  infância.  Realizada  essa  análise,  verificou-se  que,  apesar  de  terem

respondido a esta questão muito poucos educadores de infância; da amostra possível, conclui-se que

os cinco softwares educativos, por ordem de preferência, que constam em mais jardins de infância

do  concelho  de  Chaves  são:  “Planeta  das  Surpresas”,  “Jogamos  a  conhecer  o  nosso  corpo”,

“Jogamos às vogais”, “Jogamos a contar até 10” e “Aventura na Ilha das Cores”.

Objetivo 4: Verificar qual o software mais utilizado nos Jardins de Infância pelos Educadores

de Infância. Ainda na questão 3.3.2 do inquérito por questionário, foi solicitado aos inquiridos que

selecionassem, do software educativo que têm no jardim de infância, o que mais utilizam com o seu

grupo de crianças. A esta parte da questão, responderam ainda menos inquiridos, o que demonstra

que os resultados não são significativos. Através da análise dos mesmos, podemos constatar que o

software educativo que é mais utilizado é “Jogamos a conhecer o nosso corpo”.

Objetivo 5: Esclarecer quais os critérios utilizados para a utilização de determinado software

educativo numa sala de atividades num Jardim de Infância. Em relação a este objetivo, a resposta ao

mesmo encontra-se na questão 3.3.1 do inquérito por questionário, onde são solicitados os cinco

principais critérios que utilizam na altura de fazer uma seleção de software educativo para aplicar

ao grupo de crianças. Os dados mostram-nos que os critérios mais atendidos foram, por ordem de

preferência:  a  faixa  etária,  o  conteúdo,  as  atividades  propostas,  as  caraterísticas  do  grupo  de

crianças, a adequação curricular e os objetivos de aprendizagem. De referir que, a esta questão,

apenas responderam pouco mais de metade da amostra total.

Objetivo 6:  Aferir sobre a formação dos Educadores de Infância na área das Tecnologias e

Comunicação Educativa.  A questão 1.5.2.3.2.  do inquérito  por questionário responde-nos a este

objetivo.  Assim sendo, constata-se que os educadores de infância do concelho de chaves estão,

maioritariamente,  desinteressados em relação às  TIC no jardim de infância,  no que concerne a

formações.

É de referir Almenara (2014), que defende que não é suficiente realizar formações no âmbito

das TIC. Para o autor, estas não devem basear-se em questões meramente técnicas. De salientar
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algumas universidades, que estão já há algum tempo a introduzir a disciplina de Educação para os

Media nos cursos que lecionam.

Objetivo 7: Averiguar com que frequência os Educadores de Infância utilizam os Media. No

Referencial da Educação para os Media Pinto e Pereira (s.a.), estão definidos alguns tipos de media

que devem ser utilizados com as crianças. Na questão 3.2. do inquérito por questionário, é dada a

resposta a esta pergunta.  E,  após a análise dos resultados,  conclui-se que os mais usados pelas

crianças foram a televisão e a internet, o que demonstra que o software educativo é um recurso cada

vez menos utilizado e o computador é usado, essencialmente para navegar na internet. Este último

aspeto verifica-se,  analisando, de igual modo,  a questão 3.1.3.1.3,  que questiona os educadores

acerca das finalidades que são dadas aos computadores por parte das crianças. 

Objetivo 8: Definir o processo de recolha de dados. Para tratamento dos dados, foi aplicado

um inquérito por questionário a todos os educadores de infância do concelho de chaves, titulares de

turma, dos estabelecimentos da rede pública, privada e IPSS, que consta em anexo.
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 10 Conclusão

 10.1 Limitações e Recomendações para futuros estudos

Sem dúvida que a atual sociedade corresponde à Sociedade da Informação e do Conhecimento

e esta encontra-se em constante evolução, lado a lado com a evolução das TIC. Por isso, as escolas

não  podem deixar  de  acompanhar  todo  este  desenvolvimento,  tendo  a  obrigação  de  colocar  à

disposição dos alunos o acesso à tecnologia, para que estes não sejam excluídos digitalmente.

Assim, enquanto agente da educação, é meu dever manter-me atualizado sobre esta temática,

tentando acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Desta forma, procurei, inicialmente, fazer um

levantamento de todo o software educativo existente no mercado que fosse compatível (a nível de

especificações técnicas de compatibilidade) com os computadores mais atuais (Microsoft e Apple).

Deste  modo,  a  partir  do  presente  estudo,  foi  meu  objetivo  ficar  a  conhecer  de  que  forma  os

educadores de infância do concelho de Chaves usam os  media, mais especificamente as TIC, no

trabalho diário com crianças dos 3 aos 5 anos e, também, quais as qualificações que possuem no

âmbito das TIC.

Após  a  exposição  dos  fundamentos  teóricos  acerca  do  tema  e  discutidos  os  resultados

resultantes da investigação realizada, apresenta-se agora, uma pequena reflexão crítica acerca das

limitações da investigação realizada, tal como algumas recomendações para futuros estudos.

Uma das principais limitações deste estudo prende-se com a fase de recolha de dados. Tanto

as  direções  dos  Agrupamentos  de  Escolas  públicas,  como os  diretores  dos  Jardins  de  Infância

particulares  e  IPSSs,  mostraram-se  recetivos  no  sentido  de  permitirem  que  os  educadores  de

infância  respondessem ao inquérito  por  questionário.  Por  outro lado,  é de lamentar  que alguns

colegas não estejam tão recetivos para colaborar em investigações de outros colegas, uma vez que a

amostra não é representativa de todos os educadores de infância do concelho de Chaves. Outra
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limitação  prende-se  com  o  facto  de  a  investigação  nesta  área  não  estar  a  acompanhar  o

desenvolvimento tecnológico, visto não existir muita informação atualizada.

Precisamente para acompanhar esta evolução tecnológica, este estudo pode servir como base

para  outras  investigações,  dada  a  necessidade  de  haver  uma  constante  atualização  dos

conhecimentos.

Futuramente, e dada a pouca utilização do software educativo no concelho de Chaves, seria

importante alargar a amostra para outros concelhos ou até mesmo para o distrito de Vila Real. Desta

forma,  deveriam realizar-se instrumentos de avaliação de software educativo,  de maneira a que

fossem  esclarecidos  quais  os  objetivos  inerentes  ao  mesmo  e  identificar  alguns  critérios  de

qualidade previamente designados.

Outro aspeto interessante seria verificar os conteúdos apresentados em determinado software

educativo e apurar se os mesmos vão de encontro às necessidades de cada criança, dependendo da

idade.

Por fim, penso que seria importante conseguir acompanhar o preenchimento do inquérito por

questionário, de maneira a evitar as respostas nulas, esclarecendo as dúvidas que pudessem surgir.

 10.2 Conclusões do estudo

Após um longo percurso, chegou o momento de refletir  sobre as aprendizagens efetuadas

através  da  revisão  bibliográfica  e  do  apuramento  das  respostas  referentes  ao  inquérito  por

questionário aplicado.

Assim, a partir deste estudo, foi possível aferir qual a utilização que os educadores de infância

do concelho de Chaves, dos estabelecimentos pertencentes à rede pública, privada e IPSSs fazem
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dos media, mais concretamente as TIC, tal como perceber se os mesmos investiram em formações

no âmbito das TIC, por forma a acompanharem o desenvolvimento tecnológico.

É notório que as  TIC assumem, cada vez mais,  um maior  impacto  na sociedade e  o ser

humano,  ao  utilizá-las,  desempenha um papel  mais  ativo  na  mesma,  facilitando a  transição  da

Sociedade  da  Informação  para  a  Sociedade  do  Conhecimento.  A  sociedade  portuguesa  tem

usufruído destas tecnologias em todos os seus setores. As TIC ajudam a humanizar a sociedade,

reforçando o reconhecimento do valor individual, sendo utilizadas, cada vez mais, como ponto de

partida para o estudo do comportamento da sociedade atual.

A importância das TIC parece estar associada à ideia de que estas aumentam as capacidades

comunicativas  e  expressivas  neste  processo  de  ensino/aprendizagem.  Esta  potencialidade  é

importante, pois apoiam formas de aprendizagem que seriam difíceis de conseguir por outras vias e

podem apoiar experiências de aprendizagem que todos os alunos deveriam ter, como o acesso a

informação, em primeira mão. 

A incorporação das TIC em espaços educativos abriu muitas possibilidades para melhorar os

processos de ensino/aprendizagem, promovendo novas formas, métodos, funções, ou seja, novas

ideias.  Dotar  as  escolas  de  equipamento  tecnológico  é  essencial.  Por  outro  lado,  e  ainda  mais

importante,  é  preciso  mudar  mentalidades,  mudar  o  modelo  educativo  e  ter  em  conta  as

competências  digitais  e  pedagógicas  dos  professores,  pois  a  integração  das  TIC não  depende,

apenas, da qualidade técnica e das suas potencialidades pedagógica, mas também da metodologia

dos docentes. São os conhecimentos, as perceções e as atitudes dos professores para com as TIC

que vão fazer a diferença na altura de as integrar nas salas de atividades.

A revisão bibliográfica apresentada nesta investigação permitiu que se realizasse uma pequena

reflexão acerca das teorias de aprendizagem existentes, algumas delas, muito antes desta grande

evolução  tecnológica.  Permitiu,  ainda,  que  se  verificasse  qual  o  lugar  que  os  media,  e  mais

concretamente as TIC, ocupam na legislação, nomeadamente nas novas Orientações Curriculares

para a Educação Pré-Escolar e qual a ligação entre o Jogo e as TIC. Por fim, e referindo-nos, ainda,
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aos  media,  esta  pesquisa  permitiu-nos  aprofundar  algum  conhecimento  sobre  a  sua  história  e

importância na educação pré-escolar.

Após estas considerações, e através da aplicação do inquérito por questionário, apresentam-se

as principais conclusões deste estudo, esclarecendo os objetivos propostos de modo a dar resposta à

questão de partida.

Recordando a questão de partida: “De que forma os educadores de infância do concelho de

Chaves usam os media no trabalho diário com o grupo de crianças e como selecionam os recursos

utilizados?”,  foi  possível  concluir  que  ainda  há  muito  trabalho  a  fazer  com os  educadores  de

infância do concelho de Chaves. Apesar de a grande maioria referir que usa o computador todos os

dias,  este  uso  é  realizado,  maioritariamente,  com  recurso  à  internet,  onde  as  crianças  estão,

passivamente, a olhar para o monitor, sem alguma interação com o mesmo. Esta situação é visível,

quando, no inquérito por questionário, os educadores de infância referem que os media mais usados

são a televisão e a internet.

De facto, a frequente utilização das TIC na escola pode constituir-se uma ferramenta para a

aprendizagem dos alunos, pois apresenta-se como um recurso inovador e com um elevado potencial

motivacional. Contudo, e tendo como referência os resultados acima expostos, se nos outros níveis

de ensino a escola se está a tornar num espaço onde as TIC desempenham um papel de ferramentas

auxiliares do processo de ensino e aprendizagem e transmissão do conhecimento, onde o professor

disponibiliza as ferramentas para que o aluno construa o seu próprio conhecimento, o mesmo não

acontece quando nos referimos aos educadores de infância do concelho de Chaves.

Tudo isto se verifica quando falamos da formação contínua dos inquiridos, pois, apesar de

realizarem algumas ações de formação, os educadores de infância não apostam nas que se referem

às  TIC  e,  quando  assim  o  fazem,  é  no  sentido  de  saberem trabalhar  no  computador  (sem as

crianças),  tentando perceber o funcionamento dos programas ferramenta,  tendo sido o conteúdo

mais  abordado  no  inquérito  por  questionário  quando  nos  referimos  às  ações  de  formação  dos

inquiridos.
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De facto, existe um obstáculo em relação à questão das ações de formação, dado que o estudo

acima descrito revela-nos que, para a maior parte dos inquiridos, não lhe foi possível fazer ações de

formação dentro do horário laboral, por falta de autorização da entidade empregadora.

Referindo-nos,  agora,  à  utilização  dos  media na  sala  de  atividades  e  como  já  foi

supramencionado, os  media mais usados no trabalho com as crianças dos 3 aos 5 anos foram a

televisão e a internet, sendo comprovado o uso que é feito pelo computador presente nas salas de

atividades.

Na hora de trabalharem com softwares educativos, é essencial avaliar a sua qualidade e foram

poucos  os  Educadores  de  Infância  que  responderam  a  esta  questão.  Contudo,  mostraram-se

preocupados com a faixa etária para o qual se destinavam, tal como os conteúdos e as atividades

propostas. Estabelecidos os critérios para a seleção de software educativo, seria de esperar que os

utilizassem. Apesar disso, só uma minoria usa softwares educativos com as crianças.

Chegados  a  este  momento,  coube-nos  questionar  se  existia  alguma  relação  de  causa  –

consequência entre a formação e a idade e o tempo de serviço. Concluiu-se que a idade interfere,

ainda que ligeiramente com as ações de formação já frequentadas após a formação base.

Quando se fala da relação entre a utilização do computador e a frequência com que é utilizado

pelas crianças com a idade e o tempo de serviço, tal como entre a idade e o tempo de serviço e os

media usados com as crianças, é visível que, contrariamente ao que seria esperado, os educadores

de infância mais novos são os que menos usam o computador com as crianças e são os que menos

utilizam os videojogos como recurso pedagógico.

Mais  uma  vez  verificámos,  através  da  relação  analisada  entre  as  ações  de  formação

frequentadas após a formação base e e as ações de formação creditadas, no âmbito das TIC e a

frequência  com  que  é  utilizado  o  computador,  que,  de  facto,  os  educadores  de  infância  se

preocupam, na sua globalidade, em frequentar ações de formação. Este aspeto não se faz espelhar
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na  frequência  com que  as  crianças  usam o  computador,  possivelmente  porque  essas  ações  de

formação não são, na sua maioria, relacionadas com as TIC.

Com este trabalho, espera-se contribuir para que os profissionais na área da educação reflitam

sobre as suas práticas pedagógicas e percebam a importância da utilização de recursos inovadores

em contexto escolar, mas também que estejam atentos às verdadeiras necessidades de cada um dos

alunos, adequando cada vez mais as suas estratégias a cada criança.

O desenvolvimento deste projeto e a revisão bibliográfica possibilitou entender a necessidade

da importância da inclusão das TIC no desenvolvimento de crianças em idade pré-escolar (dos 3 aos

5  anos).  O  inquérito  por  questionário  conduziu  ao  conhecimento  de  algumas  realidades,

nomeadamente da fraca aposta em ações de formação no âmbito das TIC, demonstrando falta de

interesse pelas mesmas. Saliento que as TIC, para que sejam aplicadas da melhor forma, dependem

da existência de docentes qualificados.

Numa sociedade em constante transformação, é importante que o docente tenha presente a

necessidade de se manter atualizado ao nível do conhecimento, para permitir um desenvolvimento

pleno e ajustado às necessidades de cada criança.

Como sugestão para uma integração mais frequente das TIC com crianças, temos:

• Mais formação adequada em TIC;

• Melhorar a motivação dos educadores de infância;

• Melhorar a atualização / manutenção do material informático.

226 Utilização das TIC em Educação Pré-Escolar



Parte III – Referências Bibliográficas





Referências Bibliográficas

Allison, Paul David (2002): Missing data. Sage University Papers Series on Quantitative Applications in
Social Sciences. 07-136. Thousand Oaks, CA: Sage.

Almeida,  Leandro S.;  Teresa Feire (2008): Metodologia da Investigação em Psicologia e Educação.
Braga: Psiquilibrios.

Almeida, Reginaldo Rodrigues (2006): À conversa com Prof. Doutor Reginaldo Rodrigues de Almeida.
[C:E:I] Cadernos de Educação de Infância. APEI - Associação de Profissionais de Educação de
Infância.

Almenara,  Julio  Cabero  (1996).   Nuevas  Tecnologias,  Comunicacion y Educacion.  Edutec.  Revista
Electronica de Tecnologia Educativa. 

Almenara,  Julio  Cabero  (2008):  Innovar  en  la  formación  y  desarrollo  profesional  del  docente.
Innovación educativa y uso de las TIC. Sevilla: .

Almenara,  Julio  Cabero  (2014):  Formación  del  professorado  universitario  en  TIC.  Aplicación  del
Método DELPHI para la selección de los contenidos formativos. Educación XX1, 17 (1), 1-132.
doi: 10.5944/educxx1.17.1.10707..

Ander-Egg,  Ezequiel  (1978):  Introducción  a  las  técnicas  de  investigación  social  para  trabajadores
sociales. Texas: Humanitas.

Andrade, Filipa Isabel Franco (2012): Educação para os Media no Jardim-de-Infância: A utilização do
computador. Atas do II Congresso Internacional TIC e Educação . : .

Araújo, Vânia Carvalho (1992): O jogo no contexto da educação psicomotora. São Paulo: Cortez.

Araujo e Chadwick, João Batista; Clifton B. (1993): , , , .

Ausubel; Novak y Hanesian, David Paul; Joseph D. y Helen (1989): Psicología Educativa, Un punto de
vista cognoscitivo. Méjico: Trillas.

Balanskat, A. (2006): The ICT Impact Report. A Review of studies of ICT impact on schools in Europe.
European  Schoolnet.  Consultado  a  12  de  julho  de  2017,  disponível  em  http://
ec.europa.eu/education/doc/reports/ doc/ictimpact.pdf. 

Ballestero, C. (2010): Usos del e-learning en las universidades anda- luzas. Estado de la situación y
análisis de buenas prácticas. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación.

Baptista, Marta (2016): História da Televisão Portuguesa. Consultado a 12 de julho de 2016, disponível
em http://knoow.net/arteseletras/historia-da-televisao/. 

Bates, A. (2001): Cómo gestionar el cambio tecnológico. Barcelona: Gedisa.

Bell, Daniel (1973): O advento da sociedade pós-industrial: uma tentativa de previsão social.  .

Blanco; Ricory, Antonia Blanco Pesqueira; María Carmen Ricoy Lorenzo (2007): Las tecnologías de la
información y comunicación como recurso en el prácticum de las carreras de educación en España.



Consultado  a  7  de  julho  de  2016,  disponível  em
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/1822/1586. 

Boehm, Barry (1981): Software Engineering Economics. New Jersey: Englewood Clifs.

Bogdan; Biklen, Robert; Sari (2013): . Porto: Porto.

Bork, Alfred (1986): . Barcelona: Gustavo Gili.

Bruner, Jerome (1971): Toward a theory of instruction.. London: Cambridge, Mass. Harvard University
Press.

Buckingham, David (2002): The Electronic Generation? Children and New Media.

Buckingham,  David  (2003):  Media   Education:   Literacy,   Learning   and   Contemporary  Culture.
Cambridge: Policy Press.

Buckingham, David (2009):  Intervenção  oral  no  segundo  congresso  Europeu  de  Educação  para os
Media.

Buckingham, David (2011): Há que ensinar os jovens a entender e a participar na cultura dos media.
Consultado a 8 de setembro de 2016, disponível em http://www.briefing.pt/entrevistas/10765-qha-
que-ensinar-estes-jovens-a-entender-e-a-participar-na-cultura-dos-mediaq.html.

Burch, Sally (2006): Desafios de Palavras: Enfoques Multiculturais sobre as Sociedades da Informação.

Cabral, Nisa Ávila do Couto Alves (2006): Investigação por Inquérito. Ponta Delgada: Universidade dos
Açores. Departamento de Matemática. Licenciatura em Matemática Aplicada.

Cardoso, Susana (2014): O Jogo Simbólico e a sua importância no desenvolvimento infantil. Consultado
a 12 de novembro de 2015, disponível  em  http://uptokids.pt/educacao/o-jogo-simbolico-e-a-sua-
importancia-no-desenvolvimento-infantil/.

Carmo,  Hermano;  Manuela  Malheiro  Ferreira  (2015):  Metodologia  da  Investigação,  Guia  para
autoaprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta.

Castañón, Miguel Angel González (s.a.).  Evaluación de Software Educativo. Orientaciones para su uso
pedagógico. Materiales de Lectura para Tecnología Educativa e Informática Educativa. Consultado
a 6 de julho de 2016, disponível em http://www.tecnoedu.net/lecturas/materiales/lectura27.pdf.

Castells, Manuel (2001): A Galáxia da Internet - Reflexões sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade.
Oxford University Press.

Castells, Manuel (2002): A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. vol. 1. Lisboa

CCE, Comissão das Comunidades Europeias (2002): eEurope 2005: Uma sociedade da informação para
todos.

CCE,  Comissão  das  Comunidades  Europeias  (2005):  Comunicação  da  Comissão  ao  Conselho,  ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões.

CE, Conselho Europeu (2000): Conclusões da Preidência.

http://www.tecnoedu.net/lecturas/materiales/lectura27.pdf
http://uptokids.pt/educacao/o-jogo-simbolico-e-a-sua-importancia-no-desenvolvimento-infantil/
http://uptokids.pt/educacao/o-jogo-simbolico-e-a-sua-importancia-no-desenvolvimento-infantil/
http://www.briefing.pt/entrevistas/10765-qha-que-ensinar-estes-jovens-a-entender-e-a-participar-na-cultura-dos-mediaq.html
http://www.briefing.pt/entrevistas/10765-qha-que-ensinar-estes-jovens-a-entender-e-a-participar-na-cultura-dos-mediaq.html


CE, Parlamento Europeu e Conselho (2007): Diretiva 2007/65/CE que altera a Diretiva 89/552/CEE do
Conselho.

CE, Conselho da Europa (2008): (2008/C 140/08) Conclusões do Conselho de 22 de Maio de 2008
sobre uma abordagem europeiada literacia mediática no ambiente digital, Portal da Comunicação
Social. Consultado a 5 de setembro de 2016, disponível em http://www.gmcs.pt/pt/conclusoes-do-
conselho-europeu-sobre-uma-abordagem-europeia-da-literacia-mediatica-no-ambiente-digital.

CE, Conselho e Parlamento Europeu (2010): Diretiva 2010/13/UE relativa   à   coordenação   de   certas
disposições    legislativas,    regulamentares    e    administrativas    dos    Estados-Membros
respeitantes  à  oferta  de  serviços  de  comunicação  social  audiovisual. .

Ceia,  Carlos  (1995):  Inquérito.  Consultado  a  9  de  julho  de  2016,  disponível  em
http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6516/inquerito/.

Cerf, Vinton G.; David D. Clark; Robert E. Kahn (1997): Brief History of the Internet. Consultado a 26
de  maio  de  2016,  disponível  em  https://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-
internet/brief-history-internet#Authors.

Chang,  Ni  (2001):  Developmentally  Inappropriate  to  have  children  work  alone  at  the  computer?,
JournalInformation Technology in Childhood Education Annual. Consultado a 14 de novembro de
2016, disponível em http://dl.acm.org/citation.cfm?id=500657.

Chomsky, Noam (1994): The Emerging Global Economic Order. Interview on ZDnet.

Clements;  Nastasie,  Douglas  H.;  Bonnie  K.  (1992):  Computers  and  Early  Childhood  Education.
Preschool and Early Childhood Treatment Directions. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Coburn, Peter (1998): Informática na Educação. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos.

Correia, S.; M. Andrade; E. Alves (2001): . Coimbra: Instituto de Inovação Educacional.

Costella, Antônio F. (2001): Comunicação: do grito ao satélite. São Paulo: Mantiqueira.

Coutinho, Clara Pereira (2006): Aspectos Metodológicos da Investigação em Tecnologia Educativa em
Portugal (1985-2000).

Coutinho,  Clara;  Lisboa,  Eliana  (2011):  Sociedada  da  Informação,  do  Conhecimento  e  da
Aprendizagem: Desafios para a Educação no Século XXI. Revista de Educação.

CUE, Conselho da União Europeia - Comissão das Comunidades Europeias (2000): eEurope 2002. Uma
Sociedade da Informação para Todos, .  19/20 de junho.

Davis, Bernardette Caruso; Shade, Daniel D. (1994).  Integrate, Don't Isolate! Computers in the Early
Childwood Curriculum. Navegando na Educação. Eric Digest. 

Decreto Lei nº 5,  (1997): D.R. I - A. 34 10-02

Delors, Jacques (1996): Educação um tesouro a descobrir. Relatório  para  a UNESCO  da  Comissão
Internacional  sobre  a  Educação  para  o  século  XXI.

DGE (s.a.), Direção Geral da Educação. Educação para os Media, Consultado a 10 de setembro de 2016,
disponível em http://www.dge.mec.pt/educacao-para-os-media.

http://www.dge.mec.pt/educacao-para-os-media
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=500657
https://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet#Authors
https://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet#Authors
http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6516/inquerito/
http://www.gmcs.pt/pt/conclusoes-do-conselho-europeu-sobre-uma-abordagem-europeia-da-literacia-mediatica-no-ambiente-digital
http://www.gmcs.pt/pt/conclusoes-do-conselho-europeu-sobre-uma-abordagem-europeia-da-literacia-mediatica-no-ambiente-digital


DGE, Direção Geral da Educação (2013): Educação para a Cidadania - linhas orientadoras. Consultado
a  8  de  setembro  de  2016,  disponível  em
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_cidadania_linhas_orientadora
s_nov2013.pdf.

Diniz, Carlos. História da Internet - A evolução da comunicação, Consultado a 3 de junho de 2016,
disponível em http://carlosdiniz.pt/historia-da-internet/. 

Durkheim, Emile (1984): Sociologia, Educação e Moral. Porto: Porto Editora.

EC, Ealjy Connection - Technology in Early Childhood Education (2002): Classroom Arrangement.
Consultado a 15 de julho de 2017, disponível em https://www.ericdigests.org/2000-4/young.htm.

Echeverría, Javier (1999): Los Señores del Aire: Telépolis y el Tercer Entorno. 17. Barcelona: Ensayo.

EUIS,  The  European  Union  and  the  Information  Society  (2002):  Towards  a  knowledge-based
EuropeThe European Union and the information society. Consultado a 27 de setembro de 2017,
disponível em http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/Eeurope.pdf.

Fernandes, Domingos (1991): Notas sobre os Paradigmas da Investigação em Educação. Consultado a
30  de  setembro  de  2015,  disponível  em
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi2/Fernandes.pdf.

Fernandes,  Jorge  (2002):  O  que  é  um  programa  (Software)?.  Consultado  a  23  de  abril  de  2016,
disponível em http://cic.unb.br/~jhcf/MyBooks/iess/Software/oqueehsoftware.html.

Flores, Sandra (2010): La Informática Educativa en el Contexto Actual. Consultado a 24 de novembro
de  2016,  disponível  em  http://informaticasaviflo.blogspot.com/2010/11/la-informatica-educativa-
en-el-contexto.html.

Fontes, Carlos (s.a.). Teorias da Aprendizagem e Software Educativo, Consultado a 14 de novembro de
2015, disponível em http://www.filorbis.pt/educar/teorias.htm.

Fortín,  Marie  Fabienne  (2003):  O  processo  de  investigação:  da  concepção  à  realização.  Loures:
Lusociência.

Gagné  y  Glaser,  Robert  Mills  Gagné;  Robert  Glaser  (1987):  Foundations  in  learning  research,  em
Instructional Technology: Foundations. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers.

Galvis, Alvaro (1992): Ingeniería de Software Educativo. Bogotá: Ediciones Uniades.

Garon,  Denise,  Rolande  Filion,  Manon  Doucet  (1996):  El  Sistema  ESAR,  Un  método  de  análisis
psicológico de los juguetes.  .

Getschko, Demi (org.) (2014): Documentos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação -
Genebra 2003 e Túnis 2005. Cadernos CGI.br Referências, Nº 1. Comitê Gestor da Internet no
Brasil. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.

Ghiglione, Rodolphe; Benjamin Matalon (1993): O Inquérito, Teoria e Prática. Oeiras: Celta.

Gil, António Carlos (1995): Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas.

http://www.filorbis.pt/educar/teorias.htm
http://informaticasaviflo.blogspot.com/2010/11/la-informatica-educativa-en-el-contexto.html
http://informaticasaviflo.blogspot.com/2010/11/la-informatica-educativa-en-el-contexto.html
http://cic.unb.br/~jhcf/MyBooks/iess/Software/oqueehsoftware.html
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi2/Fernandes.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/Eeurope.pdf
https://www.ericdigests.org/2000-4/young.htm
http://carlosdiniz.pt/historia-da-internet/
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_cidadania_linhas_orientadoras_nov2013.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_cidadania_linhas_orientadoras_nov2013.pdf


Gloria,  Maria  (2010):  Sociedade da Informação /  Sociedade do Conhecimento.  Consultado a  13 de
junho de 2016, disponível em http://mariagloriadasilva.blogspot.com/2010/02/informacoes-nivel-si-
e-sc.html.

Gomes, Leandro de Campos (1975): Pequena história do computador. São Paulo: Contexto.

Gomez, Gregório; Javier Flores; Eduardo Jimenez (1996): Metodologia de la investigación cualitativa.
Málaga: Aljibe.

Gonnet, Jacques (2007): Educação para os Media: As controvérsias fecundas. Porto: Porto Editora.

Goode, David (1979): The World of the Congenitally Deaf-Blind: Toward the Grounds for Achieving
Human Understanding. New York: Howard Schwartz and Jerry Jacobs, eds.

Gouveia,  Luis  Manuel  Borges  (2004):  Sociedade da  Informação -  Notas  de  contribuição  para  uma
definição  operacional.  Consultado  a  12  de  junho  de  2016,  disponível  em
http://homepage.ufp.pt/lmbg/reserva/lbg_socinformacao04.pdf.

Gouveia, Luis Manuel Borges (2009): O Conceito de Rede no Digital face aos Media Sociais. XI Forum
«Communiquer et Entreprendre».  26/27 de novembro.

Grawitz, Madeleine (1993): Méthodes des sciences sociales. Paris: Dalloz.

Gros, Bagonha (2000): El ordenador invisible. Barcelona: Gedisa.

Gros,  Bagonha  (s.a.):  Del  software  a  educar  con  software.  Consultado  a  12  de  março  de  2016,
disponível  em  http://www.quadernsdigitals.net/index.php?
accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=228.

Grossi,  Esther  Pillar  (2010): Entrevista com Esther Pillar  Grossi  sobre o método pós-construtivista.
GEEMPA - Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação. Consultado a 18
de  abril  de  2016,  disponível  em  http://geempagri.blogspot.com/2010/04/entrevista-com-esther-
pillar-grossi.html.

Grubb, Patricia W (2000): A Comparison of Concept Age Gains of Kindergarden Children in Traditional
and Twenty-First Century Classrooms. Education Resources Information Center.

Haugland,  Susan  W.  (2000):  Computers  and  Young  Children.  Consultado  a  13  de  julho  de  2017,
disponível em https://www.ericdigests.org/2000-4/young.htm.

HCME,  High  Council  for  Media  Education  (2011):  Brussels   Declaration   on   Lifelong   Media
Education.  Consultado  a  8  de  setembro  de  2016,  disponível  em
http://www.csem.be/sites/default/files/files/brusselsdeclaration.pdf.

Herreros, Mariano Cebrián (1992): Nuevas Tecnologías. Nuevos Lenguajes. ICE de la Universidad de
Cantabria.

Hill, Manuela Magalhães; Andrew (2008): Investigação por Questionário. Lisboa: Sílabo.

História do computador (2012): História do computador - Do começo até seu estado atualmente.

Hunt,  Malcolm;  Davies,  Steve;  Pittard,  Vanessa  (2015):  Harnessing  Technology  Re-  view  2007:
Progress and impact of te- chnology in education.  .

http://www.csem.be/sites/default/files/files/brusselsdeclaration.pdf
https://www.ericdigests.org/2000-4/young.htm
http://geempagri.blogspot.com/2010/04/entrevista-com-esther-pillar-grossi.html
http://geempagri.blogspot.com/2010/04/entrevista-com-esther-pillar-grossi.html
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=228
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=228
http://homepage.ufp.pt/lmbg/reserva/lbg_socinformacao04.pdf
http://mariagloriadasilva.blogspot.com/2010/02/informacoes-nivel-si-e-sc.html
http://mariagloriadasilva.blogspot.com/2010/02/informacoes-nivel-si-e-sc.html


IEEE, Stardards Association (1990): Standard 610. Computer Dictionary.

Khan, Abdul Waheed (2003): Towards Knowledge Societies. An Interview with Abdul Waheed Khan,
World of Science, 1 (4). UNESCO’s Natural Sciences Sector. Recuperado el 17 de octubre de 2013.
Consultado  a  15  de  junho  de  2016,  disponível  em  http://portal.unes-co.org/ci/ev.php?
URL_ID=11958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.

Kleina, Nilton (2011): A história da Internet: pré-década de 60 até anos 80. Consultado a 30 de maio de
2016,  disponível  em  https://www.tecmundo.com.br/infografico/9847-a-historia-da-internet-pre-
decada-de-60-ate-anos-80-infografico-.htm.

Kontozisis; Pange, Dimitri; Jenny (2001): Introducing Computers to Kindergarten Children Based on
Vygotsky's  Theory  about  Socio-Cultural  Learning:  The Greek Perspective,  Journal:  Information
Technology in Childhood Education Annual,  p193-202. Consultado a  15 de setembro de 2016,
disponível  em  https://eric.ed.gov/?
q=Introducing+Computers+to+Kindergarten+Children+Based+on+Vygotsky
%27s+Theory+about+Socio-Cultural+Learning%3a+The+Greek+Perspective&id=EJ639712.

Lakatos, Eva Maria; Maria de Andrade Marconi (2003): Fundamentos de metodologia científica. São
Paulo: Atlas.

Lamas, Raúl V. Rodríguez.  La Informática educativa en el contexto actual. Edutec. Revista Electrónica
de  Tecnología  Educativa.  ,  disponível  em
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/553/287.

Le Ny, Jean François (1964): Les réactions conditionnelles, in P. Fraisse & Piaget, op. cit., t. IV. Paris:
PUF.

Lehman, Mayer (1984): A Further Model of Coherent Programming Proccesses. UK: Egham.

Lessa, Luisa (2017): Grandes desafios para a educação do século XXI . Consultado a 15 de outubro de
2017, disponível em  http://www.omep.org.br/unidade/bayeux/13/artigos_ver/775/grandes-desafios-
para-a-educacao-do-seculo-xxi.

Lopes, Paula Cristina (2011): Educação para os medianas sociedades multimediáticas. Lisboa: CIES e-
Working Papers.

Lourenço,  Ana Catarina  Caetano (2014):  O jogo e  a  educação  intercultural  no  jardim de  infância.
Relatório de estágio para obtenção do grau de Mestre em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º
Ciclo do Ensino Básico. Universidade de Aveiro.

Madureira, Eduardo Jorge (2014): O que está em jogo na educação para os media. Consultado a 21 de
outubro de 2016, disponível em http://blogues.publico.pt/pagina23/2014/04/22/o-que-esta-em-jogo-
na-educacao-para-os-media/.

Maroto, A. (2007): El uso de las nuevas tecnologías en el profesorado univer- sitario. Pixel-Bit. Revista
de Medios yEducación.

Marquès,  Pere Marquès Graells (1995): Software Educativo.  Guia de uso y metodologia de diseño.
Barcelona: Estel.

http://blogues.publico.pt/pagina23/2014/04/22/o-que-esta-em-jogo-na-educacao-para-os-media/
http://blogues.publico.pt/pagina23/2014/04/22/o-que-esta-em-jogo-na-educacao-para-os-media/
http://www.omep.org.br/unidade/bayeux/13/artigos_ver/775/grandes-desafios-para-a-educacao-do-seculo-xxi
http://www.omep.org.br/unidade/bayeux/13/artigos_ver/775/grandes-desafios-para-a-educacao-do-seculo-xxi
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/553/287
https://eric.ed.gov/?q=Introducing+Computers+to+Kindergarten+Children+Based+on+Vygotsky's+Theory+about+Socio-Cultural+Learning%3A+The+Greek+Perspective&id=EJ639712
https://eric.ed.gov/?q=Introducing+Computers+to+Kindergarten+Children+Based+on+Vygotsky's+Theory+about+Socio-Cultural+Learning%3A+The+Greek+Perspective&id=EJ639712
https://eric.ed.gov/?q=Introducing+Computers+to+Kindergarten+Children+Based+on+Vygotsky's+Theory+about+Socio-Cultural+Learning%3A+The+Greek+Perspective&id=EJ639712
https://www.tecmundo.com.br/infografico/9847-a-historia-da-internet-pre-decada-de-60-ate-anos-80-infografico-.htm
https://www.tecmundo.com.br/infografico/9847-a-historia-da-internet-pre-decada-de-60-ate-anos-80-infografico-.htm
http://portal.unes-co.org/ci/ev.php?URL_ID=11958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://portal.unes-co.org/ci/ev.php?URL_ID=11958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201


Marquès,  Pere  Marquès  Graells  (1996):  El  software  educativo.  Biblioteca  Virtual  de  Tecnología
Educativa.

Marquès, Pere (2006): Nueva cultura, nuevas competencias para los ciudadanos. Consultado a 5 de
julho de 2016, disponível em http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm.

Masterman, Len (1985): Teaching the media. Jornal Oficial da União Europeia.

Masterman, Len; François Mariet (1994): L’éducation aux médias dans l’Europe des années 90 – un
guide pour les enseignants. France: Les éditions du Conseil de l’Europe.

MCES, Ministério da Ciência e do Ensino Superior (2004): Futuro 2010 - Programa Operacional da
Sociedade do Conhecimento.

MCT, Ministério da Ciência e da Tecnologia. Missão para a Sociedade da Informação (1997): Livro
Verde para a Sociedade da Informação em Portugal. Lisboa: MSI.

MCTES, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (2005): Ligar Portugal. Um programa de
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Anexo 2

Pedido de aplicação do Inquérito por Questionário





Vasco Alexandre Teixeira Salvador
Morada: Rua do Perdigalho Nº 10

Estrada da Abobeleira
5400-001 Chaves

Tlm: 934098725
Mail: vascosalvador1549@gmail.com
Chaves, 6 de setembro de 2017

Exmo. Sr.(a) Diretor(a) do ___________________________________ 

 

ASSUNTO: Pedido de autorização para a aplicação de um questionário subordinado ao tema

“As Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação Pré-Escolar” a todos os educadores

de infância. 

Vasco  Alexandre  Teixeira  Salvador,  licenciado  em  Educação  de  Infância  pela  UTAD

(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), residente em Chaves e a exercer funções docentes

na  Santa  Casa  da  Misericórdia  de Chaves,  encontro-me a  frequentar  o  Curso  de  Mestrado em

Ciências da Comunicação – Área de Especialização em Comunicação e Tecnologia Educativas,

ministrado pela UTAD.

Neste  sentido,  venho solicitar  autorização para  aplicar  um inquérito  por  questionário  nos

Jardins  de  Infância  do  Agrupamento,  referente  à  Dissertação  de  Mestrado  com  o  tema  “As

Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  em  Educação  Pré-Escolar”,  sob  a  orientação  do

Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola. 

As respostas a este questionário terão um carácter individual e sigiloso, e a participação de

todos é fundamental para o desenrolar deste estudo, através do qual se pretende compreender e

transformar as práticas na educação pré-escolar, em relação à integração das TIC, no concelho de

Chaves.

Agradeço, desde já, toda a atenção disponibilizada, aguardando uma resposta positiva da sua

parte.

Subscrevo-me atenciosamente

_______________________________ 
(Vasco Alexandre Teixeira Salvador)

mailto:vascosalvador1549@gmail.com
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