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Resumo 

Vivemos numa sociedade que depende cada vez mais das Tecnologias da Informação. A 
disseminação de sistemas com tecnologias de integração de serviços e comunicação na 
educação é um facto amplamente aceite pela comunidade científica, onde o acesso a 
equipamentos e infraestruturas de rede de computadores na educação e formação em 
Portugal, por parte de alunos e professores, é hoje uma realidade incontestável e 
incontornável em grande parte das instituições de ensino de nível secundário. Contudo, este 
acesso não perfila por si só a efetiva aprendizagem ou uma melhoria das aprendizagens com 
TIC, sendo premente a reflexão sobre a importância da introdução das Tecnologias Educativas, 
em particular da cloud computing, enquanto sistema de computadores, para lá da utilização a 
nível pessoal, acessível de diferentes formas, utilizada enquanto serviço de produção, 
armazenamento e partilha de conhecimento, através de ferramentas cooperativas, 
colaborativas e construtivistas. Mas, qual o caminho a trilhar a este nível? Vários autores 
apontam para a predição da cloud computing, pela sua natureza tecnológica de integração de 
aplicativos, armazenamento e ferramentas de comunicação online, como um novo paradigma 
de integração curricular das TIC, com oportunidades e limitações, que importa analisar como 
influencia atualmente o contexto educativo e formativo português. Urge a realização de uma 
investigação interpretativa da realidade portuguesa da percepção e integração curricular desta 
tecnologia, bem como a definição do conceito CLE – cloud learning environment, o qual está 
longe de ser uniformizado quer em termos educativos, quer em termos técnicos, sendo estes 
os principais objetivos desta investigação.  

Palavras chave: cloud computing, integração curricular das TIC, web 2.0, ensino secundário.  
 

Abstract 

We live in a society that increasingly depends on information technology. The spread of 
systems integration technologies and communication services in education is a fact widely 
accepted by the scientific community, where access to equipment and network infrastructure 
in education and training in Portugal, by students and teachers, is now an undeniable and 
inescapable reality in most educational institutions at secondary level. However, access, in 
itself, doesn’t guarantee for effective learning with ICT, which demands for reflection and 
research on the introduction of Educational Technology and cloud computing, as a system in 
particular. Beyond being used on a personal level, it can be accessible in different ways, be 
used as a production service and for knowledge storage and sharing, through cooperative, 
collaborative and constructivist tools. What are teachers and teachers’ trainers to do to reach 
this level? Several authors predict that cloud computing will be, by its technological nature of 
application integration, storage, and online communication tools, a new paradigm for infusing 



ICT in the curricula, for it involves opportunities  as well as limitations that enact scrutinizing of 
how it influences the current Portuguese educational and training context. Thus, an 
interpretative investigation on current situation and perceptions about this  technology 
curricular integration is necessary, as well as contributing to a rigorous definition of CLE - cloud 
learning environment, which calls for a more rigorous  definition,  both in education and 
technical  terms, being these the main goals of this research.  

Keywords: cloud computing; ICT curricular integration; secondary education; web 2.0.  

1. INTRODUÇÃO 

O conceito de cloud computing surge em diferentes trabalhos de investigação (Biazus, 

Carvalho, Gomes & Mansur, 2011; Haywood, Johnson, Levine & Smith, 2010; Chen, 

2010; Bottentuit & Coutinho, 2009) com exemplos de implementação gratuitos, como 

é o caso do sistema Google Apps ou o sistema Microsoft Live@edu. Sultan (2010), 

mencionando um estudo pela consultora McKinsey, aponta para 22 possibilidades 

diferentes de definir cloud computing. Não existe uma uniformização do conceito, 

como indicam Grossman (2009, citado por Sultan, 2010) e Voas & Zhang (2009, citado 

por Sultan, 2010). Ainda assim, Thomas (2011) aborda este conceito no âmbito da 

educação e formação, e define cloud computing como sendo: 

uma plataforma de computação que reside no centro de um fornecedor de 

serviços de dados grande e é capaz de fornecer dinamicamente a 

servidores a capacidade de lidar com uma ampla gama de necessidades 

dos clientes. A nuvem é uma metáfora para a internet. Algumas pessoas 

chamam-lhe World Wide Computer. Tecnicamente, é um paradigma de 

computação no qual as tarefas são atribuídas a uma combinação de 

conexões, software e serviços acedidos através de uma rede. Esta rede de 

servidores e conexões é coletivamente conhecida como a nuvem.  

Em termos técnicos, Sultan (2010) carateriza a cloud computing como um conjunto de 

serviços: IaaS – Infrastruture as a Service – infraestrutura de computadores e 

dispositivos de armazenamento, através da Internet; PaaS – Plataform as a Service – 

infraestrutura de hardware de rede, sistema operativo, bases de dados, servidores 

web, através da Internet; SaaS – Software as Service – aplicações distribuídas como 

serviços via Internet (aplicações de escritório, gestão de email institucional, entre 

outros). 



No contexto educativo português, no que concerne à utilização de cloud computing 

como sistema tecnológico de apoio à integração das TIC no desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem e no currículo, poucos são os trabalhos de 

análise relativos às possibilidades e limitações proporcionadas, existindo uma elevada 

disseminação de sistemas institucionais VLE (Virtual Learning Environment), 

recorrendo principalmente à plataforma moodle, sistemas pouco adaptados às novas 

necessidades do aluno ou formando (doravante designados por estudante) em termos 

de conectividade, aplicações em rede e aprendizagem social. Mota (2009) apresenta 

conclusões sobre o impacto da Web 2.0 na educação e na concepção da 

aprendizagem, onde Siemens (2008, citado por Mota, 2009, p. 10) e Attwell (2008, 

citado por Mota, 2009, p. 7) referem a necessidade de criação de um sistema 

tecnológico no qual o estudante se aproprie e utilize como sistema pessoal que 

promova o desenvolvimento e demonstre as suas aprendizagens formais ou informais 

(PLE – personal learning environment), sistema este que não seja limitativo ou 

restritivo na construção de conhecimento. Attwell (2006, citado por Mota, 2009) 

reconhece que a instalação de um sistema ao alcance do utilizador comum que 

possibilite desenvolver um PLE como aplicação é muito difícil, talvez por isso autores 

como Blackall (2005, citado por Mota, 2009) considerem que a ideia deste 

desenvolvimento estruturado e formal seja difícil. Ora, a cloud computing é uma das 

seis tecnologias que Johnson et al. (2010) apontam como tecnologia e prática que mais 

rapidamente emergirão e terão impacto no ensino e aprendizagem, quer para 

estudantes quer para professores, depreendendo que poderá o sistema possibilitado 

pela cloud computing estar próximo em termos conceptuais do sistema que Attwell 

refere, constituindo-se assim um ambiente de aprendizagem denominado por CLE – 

cloud learning environment. 

2. PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS 

Assume-se como objetivos da presente investigação analisar as potencialidades que a 

cloud computing pode introduzir no contexto educativo e formativo em Portugal, face 

ao atual nível de desenvolvimento tecnológico e intervenção tecnológica que as 

instituições educativas e formativas demonstram; identificar as limitações que a cloud 



computing apresenta do ponto de vista de integração curricular, procurando respostas 

às seguintes questões: 

a) Qual o nível de percepção do conceito de cloud computing pelos docentes e 

formadores? 

b) O que leva os docentes e formadores a utilizar e integrar curricularmente as 

ferramentas associadas ao conceito de cloud computing? 

c) Qual a percepção dos resultados obtidos por docentes e formadores no processo de 

ensino e aprendizagem, quando é utilizada esta tecnologia? 

d) O que condiciona a utilização e a integração curricular da cloud computing: i. 

Fatores técnicos, metodológicos e institucionais? ii. Fatores relativos à formação de 

professores e formadores? iii. Fatores relativos à literacia informática dos estudantes? 

3. METODOLOGIA 

Com base nas questões de investigação, a metodologia de recolha e análise de dados 

visa uma interpretação das perceções e atitudes dos docentes e formadores face à 

cloud computing, como esquematizado na Figura 1, utilizando-se como fontes de 

dados as indicadas na Figura 2. 

Figura 2. Diagrama conceptual das variáveis da investigação 

 

 Figura 3. Diagrama conceptual das fontes de dados para a investigação 



 

3.1 Sujeitos da investigação 

A abordagem mista da investigação pretende apresentar uma descrição das 

tendências, atitudes ou opiniões da população formada por todos os sujeitos docentes 

e formadores de estabelecimentos públicos de ensino do Ministério da Educação e da 

Ciência, de centros de formação profissional e de reabilitação profissional de gestão 

direta e participada do Instituto do Emprego e Formação Profissional, ou escolas 

profissionais, da Rede de Entidades Formadoras do Sistema Nacional de Qualificações, 

que exerçam atualmente, com horário parcial ou completo, funções de docência, 

tutoria ou formação no ensino de nível secundário, em cursos orientados para o 

prosseguimento de estudos, cursos profissionais, profissionalizantes ou de 

especialização, com nível de qualificação 3 a 5 de acordo com o Quadro Nacional de 

Qualificações (cf. Anexo II da portaria n.º 782/2009 de 23 de Julho) 

3.2 Instrumentos de recolha de dados 

Considerar-se-á uma amostra de docentes e formadores a considerar, do tipo cluster. 

Estes subconjuntos formados de forma homogénea, de modo a garantir a 

representatividade da amostra, terão em atenção os professores e formadores de cada 

uma das áreas educativas do território português.  

Para a identificação da população e formação da amostra, serão contactadas as 

entidades que tutelam as instituições acima identificadas no sentido da autorização do 

desenvolvimento da investigação, nomeadamente o respectivo acesso a estatísticas 

indicadoras do número de sujeitos que formam a população. O estabelecimento de um 

protocolo de autorização na aplicação do estudo será uma hipótese a tomar em 



consideração, visando desta forma respeitar as orientações indicadas pela AERA (2011) 

quanto aos princípios éticos que deverão orientar a investigação, nomeadamente a 

confidencialidade (anonimato dos participantes) e o consentimento informado. 

Será aplicado o instrumento de recolha de dados questionário que, para além da 

caraterização demográfica e de competências tecnológicas, apresentará questões 

fechadas e questões abertas, com a finalidade de dar resposta interpretativa às 

seguintes linhas da investigação. Para além da aplicação do questionário, far-se-á uma 

análise bibliográfica sobre a integração da cloud computing a nível nacional e 

internacional onde se procurarão resultados significativos existentes, que possibilitem 

desvendar as potencialidades e limitações da integração curricular desta tecnologia. 

Como complemento recorrer-se-á a focus group com especialistas da área da 

educação, da informática, professores e formadores, de modo a complementar a 

análise bibliográfica. 

Em todos os instrumentos de recolha de dados a respetiva análise seguirá a 

categorização definida através das linhas de investigação, as quais serão definidas 

decorrentes da análise bibliográfica e com recurso a especialistas na área da aplicação 

das tecnologias em contexto educativo e também especialistas da área de informática. 

Será utilizado software específico para as análises dos dados obtidos, como por 

exemplo o SPSS ou similar, e o NVivo ou similar. 

3.3 Dimensões dos instrumentos de recolha de dados 

As dimensões de análise dos instrumentos de recolha de dados seguirão a linha de 

investigação de Aaron & Roche (2011) no seu inquérito de atitudes sobre a utilização 

desta tecnologia, onde emergem as seguintes categorias de questões: 

A. Identificar se o participante é ou não é utilizador de cloud computing; B. Identificar 

se o participante pretende utilizar ou continuar a utilizar a cloud computing, em 

especial as ferramentas de armazenamento, criação de documentos, colaboração e 

sincronização de ficheiros; C. Identificar a percepção do participante quanto ao valor 

atual da tecnologia cloud computing; D. Identificar a percepção prospectiva dos 

participantes quanto à utilização da cloud computing e os riscos na sua utilização. 

Proceder-se-á à adaptação e tradução do questionário de Aaron & Roche (2011) 

seguindo as metodologias referidas por Ghiglione & Matalon (1997), Hill & Hill (2005) e 



em especial a adoptada por Jorge (2011). Na aplicação deste questionário serão tidas 

em consideração as seguintes preocupações: 

1. Garantia de anonimato dos participantes, sendo construído um questionário online 

num sistema que impossibilite a rastreabilidade da identidade do participante; 

2. A formação dos clusters seguirá as indicações dadas por Coutinho (2011) de modo a 

garantir a representatividade da amostra e tender ao garante de uma validade e 

pertinência dos resultados obtidos na investigação. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se com esta investigação a clarificação do conceito de cloud computing, no que 

concerne à sua aplicação em termos educacionais através dos ambientes do tipo cloud 

computing environment no ensino secundário, tomando como ponto de referência a 

revisão bibliográfica e estudos de caso já realizados, inferindo simultaneamente sobre 

as suas potencialidades e limitações no caso português.  

Para além disso, visa estabelecer um ponto de partida para a realização de 

investigações futuras visando o estudo da eficácia da utilização desta tecnologia em 

contexto educativo e formativo.  

Tal como noutras investigações (Mendes, 2012; Pedro & Tomé, 2012) são esperadas 

conclusões que apontem no sentido da utilização da cloud computing como tecnologia 

de armazenamento, gestão e co-construção de conhecimento em rede, em 

comunidades aprendentes, recorrendo a ferramentas da web 2.0, como wikis, e-

portefólios, comunicação síncrona e assíncrona, constituindo-se um sistema pessoal de 

aprendizagem efetivo, com possibilidades de redução de custos e melhoria da 

eficiência e eficácia das aprendizagens em ambientes enriquecidos com tecnologia. Por 

outro lado, as emergentes tecnologias associadas à web 3.0 e à web semântica, 

anteveem a necessidade de adaptação das comunidades educativas a ambientes 

emergentes de aprendizagem aos quais a sociedade do século XXI se apresenta 

receptiva e com facilidade cada vez maior em termos de acessibilidade. 
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METODOLOGIA E INSTRUMENTOS 

OBJETIVOS  

REFERÊNCIAS 

• Predição da cloud computing, pela sua natureza tecnológica de integração de aplicativos, 
armazenamento e ferramentas de comunicação online, como um novo paradigma de 
integração curricular das TIC, com oportunidades e limitações (Johnson, Smith, Levine, & 
Haywood , 2010). 
 

• O conceito CLE – cloud learning environment, está longe de ser uniformizado quer em 
termos educativos, quer em termos técnicos (Sultan, 2010) 

 

Investigação mista sobre as tendências, atitudes ou 
opiniões  dos docentes e dos formadores de 
estabelecimentos públicos. 

CONTRIBUTOS ESPERADOS 

1. Clarificar o conceito de cloud computing, no que concerne à sua aplicação em termos 
educacionais, através dos ambientes do tipo cloud computing environment no ensino 
secundário. 

2. Analisar as potencialidades e limitações desta tecnologia nas instituições educativas e 
formativas de nível secundário, decorrentes de estudos já realizados. 

3. Interpretar a realidade portuguesa quanto ao nível de percepção e introdução da cloud 
computing nas instituições educativas e formativas de nível secundário. 

4. Estabelecer um ponto de partida para a realização de investigações futuras visando o estudo 
da eficácia da utilização desta tecnologia em contexto educativo e formativo. 

 

Questões de investigação: 

 Qual o nível de percepção do conceito de cloud computing pelos docentes e formadores?  

 O que leva os docentes e formadores a utilizar e integrar curricularmente as ferramentas 
associadas ao conceito de cloud computing? 

 Qual a percepção dos docentes e formadores quando no processo de ensino e 
aprendizagem é utilizada esta tecnologia? 

 O que condiciona a utilização e a integração curricular da cloud computing: 

 Fatores técnicos, metodológicos e institucionais? 

 Fatores relativos à formação de professores e formadores? 

 Fatores relativos à literacia informática dos estudantes? 
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palavras chave: Cloud Computing, integração curricular das TIC,  
ensino secundário, web 2.0 

Urge a criação de um sistema tecnológico no qual o estudante se aproprie e utilize 
como sistema pessoal que não seja limitativo ou restritivo na criação e construção de 
conhecimento. Importa analisar as potencialidades e as limitações que a Cloud 
Computing pode introduzir no processo de ensino e aprendizagem  quando integrada 
curricularmente, face ao atual nível de desenvolvimento tecnológico nas instituições de 
nível secundário. 
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A disseminação de sistemas com tecnologias de integração de serviços e comunicação na 

educação é um facto amplamente aceite pela comunidade científica, onde o acesso a 

equipamentos e infraestruturas de rede de computadores na educação e formação em Portugal, 

por parte de alunos e professores, é hoje uma realidade incontestável e incontornável em grande 

parte das instituições de ensino de nível secundário. Contudo, este acesso não perfila por si só a 

efetiva aprendizagem ou uma melhoria das aprendizagens com TIC, sendo premente a reflexão 

sobre a importância da introdução das Tecnologias Educativas, em particular da cloud 

computing, enquanto sistema de computadores, para lá da utilização a nível pessoal, acessível de 

diferentes formas, utilizada enquanto serviço de produção, armazenamento e partilha de 

conhecimento, através de ferramentas cooperativas, colaborativas e construtivistas. Mas, qual o 

caminho a trilhar a este nível? Vários autores apontam para a predição da cloud computing, pela 

sua natureza tecnológica de integração de aplicativos, armazenamento e ferramentas de 

comunicação online, como um novo paradigma de integração curricular das TIC, com 

oportunidades e limitações. Assim, urge a definição do conceito CLE – cloud learning 

environment, o qual está longe de ser uniformizado quer em termos educativos, quer em termos 

técnicos, sendo este o principal objetivo nesta comunicação. 

Aparenta ser unânime, quer pelas orientações de organizações institucionais (como a INPI, a 

NIST e a IEEE) quer em estudos científicos (Katzan, 2012; Choubey, Dubey, Bhattacharjee, 

2011; Behrend, Wiebe, London, Johnson, 2011; Sultan, 2012; Stein, Ware, Laboy, Schaffer, 

2012; Ratten, 2012; Park, Ryoo, 2012; Lin, Chen, 2012; Jou, Wang, 2012; Ferreira, Moreira, 

2012; Mendes, 2012), que o modelo seguido para a disponibilização dos serviços da cloud 

computing considera três componentes que podem ser fornecidos pelos principais prestadores de 

serviços desta tecnologia: Hardware (infraestrutura de computadores e dispositivos de 

armazenamento, Plataforma de serviços (sistema operativo, software de bases de dados, 

servidores web) e Software (aplicações de escritório, email, software de desenvolvimento, de 

comunicação e de colaboração).  

Como caraterísticas da cloud computing, da análise de conteúdo dos documentos citados acima 

podemos considerar (1) Disponibilização imediata de recursos quando solicitados pelos 

utilizadores; (2) Acessibilidade em múltiplas plataformas e dispositivos, por exemplo em 

computadores, portáteis, tablets, smartphones, evitando que os utilizadores alterem os seus 



hábitos de trabalho, não exigindo software adicional, sendo possível no entanto integrar um 

software cliente de sincronização e gestão de recursos da cloud, para além de o acesso poder ser 

estabelecido sem condicionantes geográficas, bastando para tal usar um web browser ou um 

interface semelhante a um serviço web; (3) Centralização de recursos, o que permite a múltiplos 

utilizadores usar os mesmos recursos, por exemplo armazenamento, processamento, memória e 

largura de banda, à medida que são solicitados, existindo uma realocação permanente destes 

recursos consoante, os pedidos que são feitos pelos utilizadores; (4) Na sequência da 

característica anterior a escalabilidade e autonomia são também pontos fortes que caraterizam a 

cloud computing. A forma como o sistema é gerido e ajustado, monitorizado, mantido, reparado 

ou atualizado de acordo com as necessidades da organização é completamente transparente para 

cada utilizador, existindo apenas a imagem dada ao cliente de uma plataforma de serviços e de 

acesso a recursos, como será apresentado através do exemplo ilustrado na presente 

comunicação. Por outro lado a segurança relativas à implementação e utilização tecnológica de 

soluções na cloud computing não está isenta de problemas (Bala, 2010). 

Mas qual a tipologia a ser adoptada e mais adequada às organizações educacionais? No estudo 

de Chen, Mingming e Lv (2012) é proposto um modelo preferencial para implementação de 

cloud computing para a educação, um modelo para um CLE (cloud computing environment) 

baseado na necessidade da existência de uma public cloud para os alunos e uma private cloud 

para parte da organização, onde os serviços administrativos e de gestão têm as suas aplicações 

específicas e com um maior grau de segurança e privacidade. A public cloud fornecerá aos 

alunos e professores uma plataforma integrada de serviços web 1.0 e web 2.0, nos quais o e-

mail, a criação de sites em modo colaborativo, o armazenamento de informação (documentos, 

folhas de cálculo, apresentações, desenhos, formulários) em modo isolado e colaborativo, a 

criação de blogues e sites de arquivo em modo colaborativo, as ferramentas de comunicação 

síncrona chat e videoconferência, os grupos de comunicação assíncrona em fórum de discussão, 

o software de criação e edição de documentos, folhas de cálculo, apresentações electrónicas e 

desenhos, permitem desenhar atividades de aprendizagem integradas num ambiente web 

protegido e de acesso multiplataforma, tal como referido por Denton (2012). A private cloud 

fornecerá a possibilidade a professores, e à gestão, de acesso aos aplicativos de administração e 

gestão de informação sensível à organização, onde os aplicativos e funções de gestão poderão 

ser executados em ambiente web. Como atualmente as instituições de educação começam a estar 

organizadas em agregações de escolas situadas geograficamente distantes mas sob gestão única 

numa community cloud, esta poderá corresponder a uma solução viável de implementação da 

cloud computing em relação a ambas as cloud (privada e pública) descritas acima. 

 



AMBIENTES DE APRENDIZAGEM COM CLOUD COMPUTING 

 

José António Fatela dos Santos Cruz 

Agrupamento de Escolas de São João da Talha, jcruz@aesjt.pt 

Idalina Ferreira Martins Pereira Jorge 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, ifjorge@ie.ul.pt 

 

 

Resumo: A predição da cloud computing, pela sua natureza tecnológica de integração 

de aplicativos, armazenamento e ferramentas de comunicação online, como um novo 

paradigma de integração curricular das TIC, é abordada por vários autores. 

Caraterísticas como a disponibilização imediata de recursos quando solicitados pelos 

utilizadores; a acessibilidade em múltiplas plataformas e dispositivos, evitando que os 

utilizadores alterem os seus hábitos de trabalho, e sem condicionantes geográficas; a 

centralização de recursos; a escalabilidade e autonomia; correspondem a fatores 

potenciadores da criação dos ambientes de aprendizagem com cloud computing. Com 

a promessa de aumento de produtividade e redução de custos é necessário contudo 

atender a constrangimentos tais como a segurança na implementação e utilização em 

educação, à literacia digital, adequação de currículos, avaliação de aprendizagens, 

para além de outros fatores. 

Palavras-chave: cloud computing, educação, currículo, TIC 

 

Abstract: Numerous researchers predict that cloud computing, covering the entire 

computing stack from hardware infrastructure to end-user software applications, offering 

diverse systems and addressing different needs, constitutes a new paradigm of ICT 

integration in the curriculum. The availability of resources when requested by users, 

reliability and economical accessibility on multiple platforms and devices, resources 

centralization, autonomy and scaling on demand, can change the manner in which 

services and applications are deployed, enhance the creation of learning environments 

with cloud computing, where users can keep their routines without geographical 

constraints, increase creativity and productivity and reduce operational costs. However, 

cloud computing raises security issues and implementation and use constraints in  

education, digital literacy, curricula suitability, learning assessment, in addition to other 

issues. 

Keywords: cloud computing, curriculum, education, ICT 

 

Conceito de Cloud Computing 

É hoje reconhecido internacionalmente, nomeadamente por institutos e organismos ligados à 

normalização de padrões tecnológicos, como o caso do organismo governamental norte-

americano National Institute of Standards and Technology (NIST), entidade responsável pela 



regulamentação de tecnologia de utilização empresarial e industrial, e do Institute of Eletrical 

and Electronics Engineers (IEEE), ou em Portugal, do Instituto Nacional da Propriedade 

Intelectual (INPI), a importância tecnológica da cloud computing (CC) também designada por 

computação na nuvem. De uma forma geral todos estes organismos revelam uma clara 

preocupação em determinar a composição e o propósito da cloud computing como um conjunto 

de tecnologias que concorrem para uma relação inovadora entre clientes e o meio empresarial, 

no que a serviços diz respeito, caraterizando-a, estabelecendo normas de funcionamento, em 

termos de benefícios, vantagens e limitações. Assim, define-se cloud computing como um 

conjunto de tecnologias disponibilizadas a distância usando a Internet constituído por três 

componentes de serviços: Hardware (infraestrutura de computadores e dispositivos de 

armazenamento); Plataforma de serviços (sistema operativo em rede, software de bases de 

dados, servidores web); Software (aplicações de escritório, correio eletrónico, software de 

desenvolvimento, de publicação, de comunicação e de colaboração). Estas três componentes 

têm correspondência com a taxonomia apresentada e definida na regulamentação do NIST 

(2012): IaaS (infraestrutura de computadores e dispositivos de armazenamento, através da 

Internet), PaaS (infraestrutura de hardware de suporte a serviços) e SaaS (conjunto de 

aplicações distribuídas como serviços via Internet). 

Como caraterísticas da CC, da análise de conteúdo dos três documentos oficiais das entidades 

(NIST, 2012; IEEE, 2008; INPI, 2011) podemos considerar: (1) Disponibilização imediata de 

recursos quando solicitados pelos utilizadores; (2) Acessibilidade em múltiplas plataformas e 

dispositivos, por exemplo em computadores, portáteis, tablets, smartphones, evitando que os 

utilizadores alterem os seus hábitos de trabalho, sem exigir software adicional, sendo possível 

no entanto integrar um software cliente de sincronização e gestão de recursos da cloud, para 

além de o acesso poder ser estabelecido sem condicionantes geográficas, bastando para tal 

usar um web browser ou um interface semelhante a um serviço web; (3) Centralização de 

recursos, o que permite a múltiplos utilizadores usar os mesmos recursos, por exemplo 

armazenamento, processamento, memória e largura de banda, à medida que são solicitados, 

existindo uma realocação permanente destes recursos consoante os pedidos que são feitos 

pelos utilizadores; (4) Na sequência da caraterística anterior a escalabilidade e a autonomia 

são também pontos fortes que caraterizam a CC. A forma como é gerido e ajustado o sistema 

de acordo com as necessidades da organização, monitorizado, mantido, reparado ou 

atualizado é completamente transparente para cada utilizador, existindo apenas a imagem 

dada ao cliente de uma plataforma de serviços e de acesso a recursos tecnológicos.  

Estudos científicos sobre a caraterização, utilização e aplicação da CC (Cruz & Jorge, 2013) 

também tendem a definir desta forma esta tecnologia, a qual conduz a uma redução de 

preocupações organizacionais relativas às Tecnologias de Informação, em termos de recursos 

humanos necessários à gestão de sistemas, modernização, situações de crise, licenciamento, 

desatualização, manutenção, segurança de dados ou recuperação em caso de falha, uma vez 

que estas preocupações transferem-se para o prestador de serviços, abrindo espaço aos 



clientes na reorientação para as decisões estratégicas e de ajustamento à utilização desta 

tecnologia, com gastos orçamentais reduzidos. 

Fica assim claro que devido à sua escalabilidade de custo, eficácia e flexibilidade, a CC tem 

ganho muito sucesso a nível comercial e organizacional. Por outro lado, soluções de CC 

podem ser usadas para apoiar a aprendizagem cooperativa e a distância, em situações de e-

learning e b-learning, fundamental em instituições de ensino e formação, representando uma 

excelente alternativa para as instituições de ensino com orçamentos reduzidos. A CC permite 

às instituições de ensino gerir os seus sistemas de informação de forma eficaz sem despender 

capital acrescido para os computadores e dispositivos de rede (Ercan, 2010, citado por Chen, 

Ma & Lv, 2012). Vários são os estudos que referem os alunos e professores como utilizadores 

de aplicações de CC nas suas vidas pessoais, como o Google Docs, o Google Picasa ou o 

Live@edu.  

As instituições de ensino devem seguir esta tendência para identificar e aproveitar as 

tecnologias emergentes, esforçando-se para o mais amplo e possível acesso equitativo à 

tecnologia. É difícil em geral assegurar uma equipa de Tecnologias de Informação em todas as 

organizações de ensino, bem como assegurar uma constante atualização de equipamentos e 

licenciamentos de aplicativos, devido a sucessivas reduções orçamentais. Assim, a CC faz 

eliminar preocupações de aquisição e manutenção de equipamentos e licenciamentos de 

software, reduzindo a alocação de recursos com este fim, proporcionando também a redução 

de risco de perda de dados através dos mecanismos de redundância existentes nas soluções 

CC, abandonando-se assim uma computação totalmente centralizada (em servidor próprio) 

para uma computação distribuída (em rede) e garantindo o funcionamento permanente de 

forma transparente para as organizações. 

Mas quando se pensa em adoptar esta tecnologia numa organização é necessário também 

considerar a extensão do fornecimento de serviços. A literatura existente é unânime na 

classificação da CC quanto aos seguintes tipos: Public Cloud - constituída para a utilização 

pelo público em geral, pelos clientes em geral, existindo neste caso uma empresa tecnológica 

que a detém, a gere e a mantém, sendo paga pela organização cliente em função dos serviços 

que contrata; Private Cloud - disponibilizada para uso exclusivo por uma única organização que 

compreende vários consumidores (por exemplo, unidades de negócio), podendo ter 

propriedade, gestão e operação pela própria organização, ou por uma empresa externa, ou 

alguma combinação entre estas, e estar fisicamente dentro ou fora das instalações da 

organização; Community Cloud - definida para uso exclusivo por uma comunidade específica 

de organizações que têm preocupações comuns (por exemplo, a missão, os requisitos de 

segurança e a política). Tal como a private cloud pode ter propriedade, gestão e operação por 

uma ou mais organizações, ou por uma empresa externa, ou alguma combinação entre estas, 

e pode estar fisicamente dentro ou fora das instalações de uma ou mais organizações. Esta 

solução pode acarretar mais custos que uma solução de private cloud , mas oferece um maior 

nível de privacidade e segurança organizacional; Híbrid Cloud – resulta da combinação entre a 



public cloud, a private cloud e a community cloud e, em geral, é adoptada pelas organizações 

com vista a funções de cópias de segurança e reposição, permitindo a portabilidade de dados e 

aplicações entre clouds. 

Mas qual a tipologia a ser adoptada e mais adequada às organizações educacionais? No 

estudo de Chen, Ma e Lv (2012) é proposto um modelo preferencial para implementação de 

CC para a educação, um modelo para um cloud computing learning environment (CCLE) 

baseado na necessidade da existência de uma public cloud para os alunos e uma private cloud 

para parte da organização, onde os serviços administrativos e de gestão têm as suas 

aplicações específicas e com um maior grau de segurança e privacidade. 

A public cloud fornecerá aos alunos e professores uma plataforma integrada de serviços web 

1.0 e web 2.0 nos quais o correio eletrónico, a criação de sites em modo colaborativo, o 

armazenamento de informação (documentos, folhas de cálculo, apresentações, desenhos, 

formulários) em modo isolado e colaborativo, a criação de blogues e sites de arquivo em modo 

colaborativo, as ferramentas de comunicação síncrona chat e videoconferência, os grupos de 

comunicação assíncrona em fórum de discussão, software de criação e edição de documentos, 

folhas de cálculo, apresentações electrónicas e desenhos, permitem conceber atividades de 

aprendizagem integradas num ambiente web protegido e de acesso multiplataforma. 

A private cloud fornecerá a professores e à gestão institucional a possibilidade de acesso aos 

aplicativos de administração e gestão de informação sensível à organização, onde estes 

poderão ser executados em ambiente web. 

Como atualmente as instituições de educação começam a estar organizadas em agregações 

de escolas situadas geograficamente distantes mas sob gestão única, uma community cloud  

poderá corresponder a uma solução viável de implementação da cloud computing em relação a 

ambas as clouds (private e public) descritas acima. 

O ensino no século XXI e a CC 

O relatório 21st Century Skills apresentado por Voogt e Roblin (2010), com base nos principais 

documentos publicados por entidades oficiais, entre as quais a União Europeia, a OCDE e a 

UNESCO, aponta para três conclusões. Em primeiro lugar estabelece como competências para 

os jovens no século XXI: colaboração, comunicação, literacia TIC, competências sociais e/ou 

culturais (cidadania), criatividade, pensamento crítico e a resolução de problemas. Contudo, 

como os autores referem, poucos são os documentos que abordam como devem ser 

estabelecidas as ligações entre o currículo existente e estas competências. Em segundo lugar, 

que as TIC constituem o cerne das competências do século XXI, disponibilizando-se como 

ferramentas de suporte à aquisição e avaliação destas competências. Por último, a existência 

do desafio da integração curricular destas competências, a necessidade de um 

desenvolvimento profissional, bem como parcerias entre os sectores educacional e empresarial 

público e privado. 



A instrução assente nos modelos centrados no aluno (Bransford, Brown, & Cocking, 2000) 

revela-se benéfica, pois torna o aluno mais envolvido na sua própria aprendizagem. Contudo, 

tal exige diferentes estratégicas de ensino, trazendo uma alteração dos papéis tradicionais do 

aluno e do professor. O projeto de padrões de competência TIC da UNESCO para professores 

apresenta 3 níveis hierárquicos que devem ser compreendidos para provocar uma mudança 

educacional: a literacia tecnológica, o aprofundamento do conhecimento e a criação do 

conhecimento.  

Duas empresas multinacionais que fornecem serviços de CC gratuitamente a instituições 

educacionais são a Microsoft, através do Live@Edu, e a Google, com Google Apps for 

education. Estes serviços disponibilizam ferramentas da Web 2.0, e disponibilizam as 

infraestruturas de hardware e aplicações de suporte ao armazenamento, comunicação e 

partilha, proporcionando múltiplas estratégias através das ferramentas de comunicação, de 

colaboração e publicação na web. 

O professor como designer em ambientes de aprendizagem com CC 

Num ambiente escolar existe um grande número de restrições, decorrentes das capacidades 

dos gestores, professores e estudantes para lidar com novas tecnologias, limitativas da 

capacidade de experimentar diferentes modelos. Assim, é importante maximizar as 

informações obtidas no processo de desenvolvimento do conhecimento dentro das limitações 

de qualquer intervenção educativa em particular. O professor como designer, como conceptor 

de intervenções educativas, de projetos educativos, diz respeito à sua atuação em termos de 

teste e alteração de ferramentas diversas na sua prática, como representado na Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama conceptual da atuação do professor como designer. 

Assim, é exigida ao professor a capacidade de definição e redefinição permanente de 

estratégias, recorrendo a métodos e metodologias diversificadas, que se adeqúem às tarefas 

de aprendizagem dos alunos, com vista a obter melhores resultados escolares, reajustamentos 



estes que evidenciam o seu desenvolvimento cognitivo na resolução de problemas e de 

situações que ocorrem na sala de aula, traduzindo-se numa transformação do professor em 

designer na educação. Métodos como o descrito por Hjalmarson (2003) e Hjalmarson e Diefes-

Dux (2008), da experimentação (design experiments), onde o professor aprende sobre a sua 

prática, melhorando-a e projetando produtos partilháveis, representam melhorias profissionais 

(on the job), um processo de intenções na procura e melhoria de soluções para os problemas 

que coloca, decorrentes da sua atividade docente. Em todo o mundo proliferam exemplos de 

professores que readaptam produtos partilhados aos seus contextos educativos, fomentando 

novos designs. O movimento dos Recursos Educativos Abertos (Open Educational Resources, 

iniciado em 2002) é disso um exemplo. 

Como designer, o professor define onde a aprendizagem deve tomar lugar, num determinado 

programa curricular, produzindo e validando instrumentos adequados ao desenvolvimento 

dessa aprendizagem, envolvendo a alocação de recursos, a definição de objetivos, estratégias, 

métodos e formas de avaliação, em resposta às seguintes questões: “O que é necessário 

aprender?”, “Que recursos são necessários?”, “Como devem ser avaliadas as aprendizagens?” 

Os ambientes de aprendizagem com CC representam uma resposta a estas questões, do 

ponto de vista de integração curricular das TIC, uma vez que existem, decorrentes de estudos 

anteriores (Mansur, Gomes, Carvalho & Biazus, 2011; Chen, 2010; Junior & Coutinho, 2009), 

oportunidades através desta tecnologia em rede, para alocação de recursos reutilizáveis em 

diferentes contextos, com diferentes estratégias, permitindo ao mesmo tempo conceber novas 

formas de avaliação mais apropriadas aos estudantes da sociedade do século XXI. Por outro 

lado todos os métodos de ensino direto (Mastery Learning, ensino programado) e ensino 

indireto (aprendizagem pela descoberta, ambientes de simulação, estudos de caso e a 

resolução de problemas) podem ser enriquecidos com a CC. 

Estudo de Caso 

O Agrupamento de Escolas de São João da Talha, criado em Setembro de 2010, localizado em 

Loures, integrando seis escolas desde o ensino pré-escolar ao secundário, com cerca de 2300 

alunos é um exemplo do que tem acontecido a nível da realidade portuguesa, quanto à criação 

de um ambiente de aprendizagem com CC. 

A solução adoptada passa por uma híbrid cloud, assente no sistema Google Apps (public 

cloud), num virtual learning environment (VLE) do tipo Moodle, bem como outras aplicações de 

apoio técnico, em servidores próprios, para as aplicações de gestão e administração escolar 

(private cloud).  

Foi criado em 2010 um projeto, atualmente denominado por EM-L@B (laboratório 

multidisciplinar de e-learning e TIC), inicialmente inserido no plano tecnológico da educação 

para o agrupamento de escolas, o qual tem apoiado docentes e alunos ao nível da literacia 

tecnológica, referente a questões de usabilidade, acesso e utilização, e também no 

desenvolvimento de iniciativas de partilha de práticas pedagógicas de integração curricular das 



ferramentas disponibilizadas pela CC. Para tal, as ações deste projeto incidiram sobretudo na 

institucionalização da utilização progressiva de documentos colaborativos e de vinculação 

interna oficial no trabalho docente (planificações, marcação de reuniões, atas, planificação de 

utilização de espaços e requisições de materiais), sessões presenciais e a distância com 

professores e educadores, onde são demonstradas as potencialidades de integração curricular 

de ferramentas Google Apps em contexto de ensino e aprendizagem, e partilha informal de 

experiências de utilização com alunos. 

Os exemplos de utilização implementados ao nível da integração curricular das TIC foram os 

seguintes: (1) Trabalhos de grupo recorrendo ao correio eletrónico, grupos de discussão, 

fóruns Moodle, wiki Moodle, Google Docs, Blogger, Google sites, calendário Google, Google 

maps e álbuns de fotografias; (2) avaliação de pares recorrendo ao Google docs, formulários, 

Google sites, correio eletrónico, inquérito do Moodle; (3) Trabalho colaborativo em sala de aula 

recorrendo ao Google docs, na construção de relatórios, projetos e storytelling; (4) Reflexão 

colaborativa e escrita assistida, com o Google docs, Google sites, o correio eletrónico e o chat; 

(5) Integração de estudantes estrangeiros com ferramentas de tradução online, nomeadamente 

o Google Translate, em que durante a aula estes alunos podem facilmente transpor barreiras 

linguísticas na compreensão das atividades letivas; (6) Aprendizagem “ilustrada”, onde se 

privilegia a informação simbólica possível de ser utilizada no Google docs, em especial no 

Google drawing; (7) Avaliação formativa realizada de forma online, através de formulários 

Google, minitestes do Moodle, trabalhos do Moodle, Hotpotatoes integrados no Moodle; (8) 

Criação de portefólios electrónicos reflexivos de aprendizagem, com ferramentas como o Wix e 

o Google sites, onde páginas web com objetos da web 2.0, bem como páginas de relato diário 

podem incorporar elementos relativos à aprendizagem, disponíveis na cloud; (9) webquests 

com recurso a ferramentas motores de pesquisa, Google apps, Google sites e Moodle.  

Desde a criação deste laboratório, foram desenvolvidas sessões práticas de trabalho onde 

foram apresentados exemplos de como integrar a CC com 90 participantes. No final do ano 

letivo 2011/2012, após 2 anos de funcionamento, 27% dos participantes nas sessões práticas 

dizem terem integrado curricularmente as ferramentas Google Apps com sucesso, e apenas 

3% não pensam incluir as ferramentas Google Apps curricularmente, onde os restantes 

afirmam necessitarem de aperfeiçoar ou conceberem melhor a integração curricular, o que é 

consistente com os receios e falta de formação profissional dos docentes com vista a capacitá-

los de competências tecnológicas atuais. 

Como Bala (2010) refere, a utilização da CC não está isenta de problemas. Estes podem ser 

vistos como constrangimentos e riscos, que existem sempre que se tenta integrar 

curricularmente novas tecnologias web. Assim, os riscos identificados pelo projeto EM-L@B, os 

quais têm sido minimizados através de ações concertadas com as empresas de serviços e a 

direção, referem-se à segurança no acesso, disponibilidade da informação fora das escolas do 

agrupamento, a transferência e reutilização da informação de forma inconsistente, a ausência 



de acessibilidade por indisponibilidade de rede, de serviço ou de equipamento, a privacidade e 

direitos de autor. 

Conclusão 

É ainda recente a adesão e o reconhecimento da CC como tecnologia de suporte à integração 

curricular das TIC, uma das competências profissionais para docentes e educadores na 

sociedade do conhecimento do século XXI. Contudo, da discussão do estudo de caso ainda em 

curso salienta-se que os ambientes de aprendizagem com CC são possíveis de implementar e 

representam uma solução face à atual realidade da educação, em especial em Portugal. O 

suporte e apoio técnico a estudantes e professores no desenvolvimento das atividades de 

ensino e aprendizagem com CC, aliado a uma institucionalização da utilização da CC na 

organização e ao apoio ao desenvolvimento profissional docente, revelam-se como os três 

principais pilares, suportados por uma hibrid cloud, de um ambiente de aprendizagem com CC, 

sendo definido pela utilização de sistemas autónomos em rede que permitem aos estudantes e 

professores participarem como utilizadores de serviços de armazenamento e edição com 

controlo de partilha de conteúdos, liberdade de escolha do equipamento de acesso e das 

ferramentas TIC, transformando-se em construtores de conhecimento partilhado, crítico e 

criativo, para lá do espaço sala de aula. 
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