
José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt>

Convite à participação em Painel de especialistas - "Ambientes de
aprendizagens com cloud computing"

José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt> 10 de Abril de 2013 às 13:45
Para a.candido@campus.fct.unl.pt

Ex.ma Sra. Dra. Ana Clara Cândido,

No âmbito do meu trabalho de dissertação “Ambientes de aprendizagem com cloud computing: uma visão
sobre o conceito e a realidade portuguesa no ensino secundário”, sob a orientação da Professora Dra. Idalina
Jorge, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, serve o presente para a convidar à participação
num painel de especialistas nesta temática.

Com a criação deste painel pretende-se abordar a problemática da integração da cloud computing no
contexto educativo português de nível secundário, inferindo sobre as potencialidades que esta integração
pode introduzir, analisar os constrangimentos relacionados com a integração curricular das ferramentas
disponibilizadas por esta tecnologia, e levar à uniformização do conceito de ambiente de aprendizagem com
cloud computing.

Este painel terá lugar via hangout recorrendo à tecnologia Google no próximo dia 08 de maio de 2013 pelas
18h30m. Caso aceite, deverá possuir um acesso à Internet e com hardware que permita a autenticação e
participação no hangout (microfone e auscultadores). Para o efeito ser-lhe-á atribuída uma conta Google para
poder participar no hangout ou, se preferir, poderá utilizar uma conta Google que detenha.

O hangout será gravado, transcrito, e a transcrição validada pelos participantes, sendo esta transcrição alvo
de análise de conteúdo. De modo a poder reforçar a validade científica, solicito a sua autorização, caso
aceite a participação, via email, da utilização da sua identificação na transcrição da seguinte forma (poderá
sugerir outro tipo de identificação):

Dra.  Ana Clara Cândido
FCT.UNL.PT
 
Muito agradeço a atenção despendida solicitando que me envie resposta, mesmo que seja de
impossibilidade, até dia 15 de abril de 2013.
Quaisquer dúvidas poderão ser colocadas através do email jose.cruz@campus.ul.pt ou 96 270 62 96.
 
José António FS Cruz
Aluno de Mestrado em TIC e Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

-- 

http://fct.unl.pt/
mailto:jose.cruz@campus.ul.pt
tel:96%20270%2062%2096


José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt>

Convite à participação em Painel de especialistas - "Ambientes de
aprendizagens com cloud computing"

José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt> 7 de Maio de 2013 às 10:37
Bcc: fjlmoreira@gmail.com, Fernando Albuquerque Costa <fc@ie.ul.pt>, José Cruz <joseafscruz@gmail.com>

Caro Prof.,

Devido a impedimentos de alguns dos participantes no painel de especialistas agendado para 08 maio de
2013 pelas 18h30, ficará este adiado para dia 27 de maio pelas 18h30.

No caso de existir algum impedimento da sua parte, peço que me comunique.

Aproveito para lhe enviar um pequeno conjunto de temáticas que iremos abordar, à luz da atual situação
tecnológica nas escolas portuguesas de nível secundário e das competências profissionais dos professores e
alunos para o século XXI:

Definição do conceito de ambiente de aprendizagem com Cloud computing;
Os pontos fortes e fraquezas da Cloud Computing em Ambientes de aprendizagem de nível
secundário;
As oportunidades e constrangimentos da implementação de ambientes de aprendizagem com Cloud
Computing em Portugal;
As limitações da integração curricular de ferramentas suportadas pela Cloud Computing:
infraestruturas, software e hardware de suporte.

Grato pela disponibilidade e as minhas desculpas pelo transtorno causado nesta alteração.

Com os melhores cumprimentos,

José Cruz
96 270 62 96
jose.cruz@campus.ul.pt

-- 

tel:96%20270%2062%2096
mailto:jose.cruz@campus.ul.pt


José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt>

Convite à participação em Painel de especialistas - "Ambientes de
aprendizagens com cloud computing"

José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt> 13 de Maio de 2013 às 22:36
Para Carlos.Nunes@anpri.pt

Ex.mo Sr. Prof. Carlos Nunes,

No âmbito do meu trabalho de dissertação “Ambientes de aprendizagem com cloud computing: uma visão
sobre o conceito e a realidade portuguesa no ensino secundário”, sob a orientação da Professora Dra. Idalina
Jorge, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, serve o presente para o convidar à participação
num painel de especialistas nesta temática.

Com a criação deste painel pretende-se abordar a problemática da integração da cloud computing no
contexto educativo português de nível secundário, inferindo sobre as potencialidades que esta integração
pode introduzir, analisar os constrangimentos relacionados com a integração curricular das ferramentas
disponibilizadas por esta tecnologia, e levar à uniformização do conceito de ambiente de aprendizagem com
cloud computing. Mais concretamente abordar, à luz da atual situação tecnológica nas escolas portuguesas
de nível secundário e das competências profissionais dos professores e alunos para o século XXI:

Definição do conceito de ambiente de aprendizagem com Cloud computing;
Os pontos fortes e fraquezas da Cloud Computing em Ambientes de aprendizagem de nível
secundário;
As oportunidades e constrangimentos da implementação de ambientes de aprendizagem com Cloud
Computing em Portugal;
As limitações da integração curricular de ferramentas suportadas pela Cloud Computing:
infraestruturas, software e hardware de suporte.

Este painel terá lugar via hangout recorrendo à tecnologia Google no próximo dia 27 de maio de 2013 pelas
18h30m. Caso aceite, deverá possuir um acesso à Internet com hardware que permita a autenticação e
participação no hangout (câmara web, microfone e auscultadores). Para o efeito ser-lhe-á atribuída uma conta
Google para poder participar no hangout ou, se preferir, poderá utilizar uma conta Google que detenha.

O hangout será gravado, transcrito, e a transcrição validada pelos participantes, sendo esta transcrição alvo
de análise de conteúdo. De modo a poder reforçar a validade científica, solicito a sua autorização, caso
aceite a participação, via email, da utilização da sua identificação na transcrição da seguinte forma (poderá
sugerir outro tipo de identificação):

Prof. Carlos Nunes
Vice-Presidente da Direção da ANPRI
Professor na Escola Básica do 2º e 3º ciclo do Algoz, Silves
 
Muito agradeço a atenção despendida solicitando que me envie resposta, mesmo que seja de
impossibilidade, até dia 20 de maio de 2013.
Quaisquer dúvidas poderão ser colocadas através do email jose.cruz@campus.ul.pt ou 96 270 62 96.
 
José António FS Cruz
Aluno de Mestrado em TIC e Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

-- 

mailto:jose.cruz@campus.ul.pt
tel:96%20270%2062%2096


José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt>

Participação em Painel de especialistas - "Ambientes de aprendizagens
com cloud computing"

José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt> 27 de Maio de 2013 às 18:24
Para Fernando Moreira <fjlmoreira@gmail.com>, Fernando Albuquerque Costa <fc@ie.ul.pt>, Luis PITTA
<lpitta@gmail.com>, ANPRI - Carlos Nunes <cnunes@anpri.pt>, Paulo Torcato <paulo.torcato@gmail.com>

Caro professor,

Clique na ligação abaixo para participar no painel de especialistas:

https://plus.google.com/hangouts/_/45c4fc0e99c5f449c9b9d6b131dc38057ae19743?hs=0&hio=
100751154690306198718

Obrigado,

José Cruz

-- 

https://plus.google.com/hangouts/_/45c4fc0e99c5f449c9b9d6b131dc38057ae19743?hs=0&hio=100751154690306198718


José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt>

Agradecimento pela participação em Painel de especialistas - "Ambientes
de aprendizagens com cloud computing"

José Cruz <jose.cruz@campus.ul.pt> 27 de Maio de 2013 às 20:10
Para Fernando Albuquerque Costa <fc@ie.ul.pt>, Luis PITTA <lpitta@gmail.com>, ANPRI - Carlos Nunes
<cnunes@anpri.pt>, Paulo Torcato <paulo.torcato@gmail.com>

Caro professor,

Agradeço a sua participação, que se revelou decisiva para o desenrolar do debate e das conclusões,
experiências partilhadas e reflexões que produziu.

Se quiser poderá visualizar novamente a conferência em www.youtube.com/watch?v=IKGcUb-NvBU.

Em breve enviar-lhe-ei a transcrição para a respectiva validação.

Até breve e mais uma vez o meu obrigado,

José Cruz

-- 

http://www.youtube.com/watch?v=IKGcUb-NvBU

