
Transcrição do “Painel de especialistas - Ambientes de aprendizagem com CC” 

Videoconferência usando a tecnologia Hangout da Google e Youtube, serviços gratuitos da cloud, 

realizada em 27/05/2013, entre as 18:30 e as 19:30, hora de Lisboa. 

Moderador: Penso que neste momento já esteja a emissão estabilizada. Em primeiro lugar 

gostaria de agradecer a todos a participação, terem acedido ao meu convite. Esta conferência, 

ou este painel de especialistas, como informei no e-mail, tem como objetivo discutir um pouco 

os ambientes de aprendizagem com cloud computing. Peço que desactivem o microfone, para 

podermos ter a emissão sem ruído. 

Ocorre neste momento uma falha técnica com feedback e ausência de emissão de som pelo 

moderador. Após indicação do professor Paulo Torcato: “Não estou a ouvir”, o moderador, 

certificando-se visualmente que todos os participantes estavam a ouvir a sua comunicação, 

prosseguiu com a introdução. 

Moderador: Portanto, como eu estava a dizer, com a criação deste painel pretende-se aqui 

abordar a problemática da integração da cloud computing no contexto educativo português, 

especialmente no que acontece com os alunos de nível secundário, tentando inferir, tentando 

retirar algumas conclusões sobre a potenciação, ou as potencialidades desta integração. O que 

esta integração pode conduzir em termos de mais valia no ensino, não só no ensino como 

também na aprendizagem. Também analisar quais são os constrangimentos relacionados com 

esta integração, sendo que esta integração como comportar a integração ao nível das 

ferramentas, de software, mas também em termos de plataformas e espaços de 

armazenamentos. Não há uma ordem especial para poderem participar ou poderem intervir. 

Não o defini nem o combinei convosco, portanto sempre que o quiserem podem intervir sem 

haver alguma espécie de limitação e vamos acordar que teremos cerca de sessenta minutos 

para podermos extrapolar aqui algumas conclusões. Todos estão de acordo? 

Os participantes afirmam visualmente que estão de acordo, acenando com a cabeça ou com a 

mão, ou não emitem opinião contrária 

Moderador: Muito bem, então ia primeiro lançar aqui uma questão inicial, que tem a ver 

precisamente com a definição. Será que a cloud computing se pode considerar como sendo 

uma tecnologia educativa? Isto é, existem várias organizações internacionais não só a nível 

técnico mas também a nível de especificação de normas que já definem o que é a cloud 

computing em termos comerciais. Por outro lado, das pesquisas, das conclusões que fui 

retirando de alguns intervenientes na utilização das ferramentas da cloud computing, existem 

algumas observações relativamente ao reaproveitar de ideias que foram lançadas no final da 

década de sessenta, ligadas à centralização de recursos, à computação centralizada e que 

agora tenta ter um efeito comercial, efeito de marketing aproveitada por grandes empresas 

tecnológicas, não só internacionalmente mas também em termos nacionais, como o caso da 

Portugal Telecom e outras. Gostaria de saber se consideram ou não a cloud computing como 

uma hipótese de tecnologia educativa, tendo em conta que estamos a falar do ensino 

secundário e estamos a falar de Portugal. 

Professor Fernando Albuquerque: Bom, posso começar? 



Moderador: Por favor professor. 

Professor Fernando Albuquerque: Uma vez que ninguém mais diz nada, pode ser que o que eu 

diga suscite outras reações. Nós devemos de facto começar por definir os conceitos, não é? E 

em princípio Tecnologia Educativa será tudo o que possa ser utilizado para fins educativos. 

Portanto se estamos a falar de uma tecnologia nova, em princípio, desde que ela cumpra um 

objetivo concreto nas atividades de ensino e aprendizagem, podemos chamar-lhe uma 

tecnologia educativa, independentemente depois de outras reflexões que possam ser feitas 

sobre o uso, o tipo de uso e por aí a fora. 

Moderador: Muito bem, e nesse aspecto, relativamente a ser considerada tecnologia 

educativa, será que a cloud computing é uma única tecnologia ou é o abarcar de um conjunto 

de tecnologias que tentam reunificar e a centralizar esses recursos numa única ferramenta, 

digamos, apartir de uma única ferramenta existir uma disponibilização para várias outras 

ferramentas, e será diferente analisar a tecnologia de forma abrangente ou é importante 

analisar cada uma das potencialidades que a cloud computing disponibiliza? 

Professor Paulo Torcato: Eu acho que não se resume a uma única tecnologia, eu acho que é 

uma associação de vários tipos de tecnologias que contribuem para formar a cloud computing. 

Se calhar podemos olhar para ela como um todo, isolando e esquecendo que é um conjunto de 

tecnologias, mas como uma tecnologia completa, formada por várias peças, digamos um 

puzzle, que forma a cloud computing, mas também podemos analisar cada uma das peças que 

a constitui. O facto é que todas essas tecnologias vão contribuir para uma nova metodologia e 

uma nova estratégia. 

Professor Carlos Nunes: Já agora, pegando no que o Paulo estava a dizer em relação a este 

conjunto ser como um puzzle, hoje em dia, na prática, numa Escola, existem vários utilizadores 

que utilizam peças diferentes destas tecnologias. Esta uma peça que é utilizada pela própria 

escola, com algumas ferramentas, o próprio professor usa outra das peças do puzzle, os alunos 

por outro lado ainda usam outras, se bem que na maioria dos casos depois essas peças não 

estão interligadas entre si. A escola usa essa tecnologia para obter algum benefício, e a mesma 

coisa para os alunos e para o professor. Mas, acabam por utilizar essas tecnologias mesmo 

para benefício próprio e não como um conjunto de tecnologias que ajudam o processo de 

ensino e aprendizagem. Mas de qualquer forma, já é um bom começo a utilização desta 

tecnologia e estes utilizadores ambientarem-se com este tipo de tecnologias. Provavelmente 

daqui a pouco iremos falar de alguns casos concretos destas ferramentas. Portanto deixo mais 

algumas idéias para mais tarde. 

Professor Luis Pitta: Eu posso fazer aqui uma primeira intervenção?  

Moderador: Concerteza. 

Professor Luis Pitta: Estão a ouvir-me? Penso que sim. Eu estive, há uns tempos tinha 

consultado a NIST, que é a National Institute of Standards and Technology, que tinham lá  uma 

série de definições, e tinham lá a de cloud computing. E há quatro dias voltei lá e achei piada 

porque eles próprios fazem documentos a desmistificar o conceito e a tentar explicar a 

confusão que anda à volta do conceito. E realmente o conceito é novo e todos nós estamos a 



tentar perceber o que é. E todos nós já usamos de algum modo esta cloud, e ela cada vez está 

a crescer mais em diferentes direções.  

Neste momento é interrompida mais uma vez a comunicação por interferência de ruído 

proveniente de algum dos participantes. 

De qualquer modo é muito interessante este termo, mais um chavão, nós todos gostamos de 

chavões, e todos nós tentamos perceber o que é e as grandes empresas estão muito 

interessadas em avançar por aqui. Fala-se muito que daqui a oito anos vai estar tudo na cloud. 

Portanto o ano vinte vinte está aí referenciado como um ano em que a cloud vai desabruchar. 

Está a crescer e daqui a oito anos vai ser muito diferente daquilo que estamos a ver hoje, ou 

pelo menos muito mais preponderante. Eu não sei o que é que o nosso… 

Moderador: Em termos educativos, será que, mais do que em termos comerciais, nós 

podemos sempre pensar que talvez se trate de uma moda e esta afirmação de “Cuidado com 

as modas” não é nova.  

Professor Luis Pitta: Não. O termo pode ser novo mas nós temos muitos termos que uns ficam 

e outros vão entrando e saindo, mas sim, está cá para ficar, independentemente do nome, 

acredito que está cá para ficar. Não sei, uma das coisas que elenquei aqui para esta 

participação tinha a ver com o que eu gosto mais da cloud ou o que eu faço na cloud, portanto 

um bocadinho da minha experiência pessoal. Eu penso que aí estará a mais valia de cada um, 

independentemente de tudo o que se possa ler por aí. Uma das coisas… 

A participação foi interrompida mais uma vez pela captação de ruído externo, tendo sido 

resolvido, continuando a participação do Professor Luis Pitta: 

Eu acho que, eu lembro-me que, o primeiro passo que eu dei em direção à cloud, ou à nuvem, 

agora recapitulando um bocadinho estes últimos anos, talvez tenha sido na altura que aderi ao 

Gmail, o Gmail fez uma reviravolta na minha maneira de usar o correio eletrónico. Estou a dar 

um bocadinho da minha experiência pessoal, provavelmente igual a muitos de vós, em que 

deixei de ter o email em offline e passei a ter o email em online. Ou seja, online na cloud, na 

núvem. Os emails deixaram de estar, deixei-os de descarregar para o computador local, para o 

portátil, PC de mesa, seja o que for, passei a ter tudo online. Isto há, não sei, cinco anos. Esse 

foi o meu primeiro passo para a núvem, não é? E apartir daí senti-me mais livre. Mais livre no 

sentido em que não precisava de estar naquele computador específico para abrir aquele email 

porque passou a estar disponível na internet, agora na cloud se quiseremos, palavra que na 

altura não existia, há cinco ou seis anos não se falava na cloud, praticamente não se ouvia este 

termo, agora ouve-se muito mais. A minha experiência pessoal passou um bocadinho por aí. 

Ok, fiquei mais livre. Outra coisa que notei, de ter as coisas disponíveis na Internet, a própria 

memória de elefante que a internet tem, não é? Eu acho muito interessante esta memória de 

elefante porque ajuda a organizarmo-nos, eu pessoalmente muito desorganizado, não sei, os 

ficheiros andam sempre perdidos em pens, em computadores, aqui e ali, apartir do momento 

em que eu tive um ponto central, é mais fácil de encontrar a informação, a minha pessoal pelo 

menos. Por outro lado, a informação que eu já nem sabia que estava disponível, está lá, 

porque a internet, digamos que, não vai abaixo, não se perde essa informação. Esta é talvez, 



não me vou agora estender muito mais para todos falarmos um bocadinho, são duas coisas 

que me agradam bastante nesta nova núvem. 

Moderador: O Carlos ia dizer à pouco que tinha algumas experiências, se calhar pegando um 

pouco naquilo que o Luís disse agora, e que elencou algumas experiências da utilização da 

cloud, não sei se quer intervir agora para precisamente referi-las.  

Professor Carlos Nunes: Sim, posso já falar desses exemplos. Então aqui está em identificar as 

peças do puzzle que normalmente são utilizadas na Escola. Em relação à Escola em si, na 

prática uma grande parte das Escolas já utiliza as Google Apps ou Office 365, o que já faz com 

que o serviço de email funcione na núvem, portanto a Escola não precisa de ter recursos físicos 

e recursos humanos para tratar dessas contas de email, e com as Google Apps e Office 365 não 

é só uma questão de email, é uma questão de todas as outras aplicações que estão por detrás, 

como, e agora pensando nas Google Apps, temos o Google Drive que permite criar 

documentos online e partilhá-los com e entre vários professores, permite editar documentos 

colaborativamente, portanto há uma série de ferramentas do Google Apps, e pegando noutra 

que provavelmente o Luis Pitta vai falar mais à frente, temos o Google Sites, que permite que 

uma Escola já tenha o seu site nesse mesmo ecossistema e não precise ter um servidor web ou 

adquirir um alojamento pago, portanto isso é uma parte das peças do puzzle que a Escola 

utiliza. Falei também que os professores e os alunos também utilizam, e aí são uma série de 

ferramentas na cloud típicas, como por exemplo o armazenamento de dados, como por 

exemplo um caso conhecido o Dropbox, que eu pessoalmente utilizo e que é muito útil para 

mim, para eu organizar os meus ficheiros, e tê-los sempre disponíveis sempre que eu quiser 

onde eu estiver independentemente de estar com o meu computador ou no computador de 

outra pessoa qualquer. Em relação aos alunos, ainda não se vê os alunos a aproveitarem estas 

ferramentas, tanto quanto muitos professores utilizam, por exemplo o Dropbox, os alunos 

limitam-se mais a consumir algum tipo de informação que já está na núvem, como por 

exemplo os vídeos no Youtube, ou fotografias de uma determinada ferramenta como o Flickr, 

fotografias na núvem, mas em termos depois de num conjunto, algo que agregue tudo, as 

Escolas ainda têm muito trabalho para fazer, se bem que o ecossistema do Google Apps ou o 

Office 365, vai ser um bom ponto de partida para a pouco e pouco juntar-se a Escola, os 

alunos, o professor e a utilização que fazem destas aplicações, destas ferramentas que estão 

na núvem.  

Moderador: Portanto, com esses exemplos que agora o Carlos trouxe, talvez se possa concluir 

que a cloud irá permitir sobressair as competências que os alunos deverão adquirir no âmbito 

das competências da sociedade do conhecimento para o século XXI e ao mesmo tempo vão 

existir alguns condicionantes e algumas oportunidades também formativas para os professores 

poderem demonstrar evolução em termos profissionais para as poderem utilizar juntamente 

com os seus alunos. Digamos, que podemos dizer então que a cloud computing se pode rever 

como um conjunto de ferramentas ou um conjunto de tecnologias educativas que se podem 

agrupar em torno de ambiente escolar, de ensino e aprendizagem, e podemos defini-la como 

tal, como tecnologia educativa? Não sei se poderão concordar comigo.  

Professor Fernando Albuquerque: Bom, eu gostava de dizer o seguinte, em continuação da 

minha primeira intervenção. Ela só é educativa quando tem um enquadramento que lhe é 



dado por um propósito concreto de ensino e de aprendizagem. Cada uma dessas peças desse 

puzzle, podem ser utilizadas, e que têm funções específicas, podem ser utilizadas com o fim de 

aprendizagem, apartir desse momento podem ser chamadas de tecnologias educativas. Mas o 

mais importante não é propriamente o lado da funcionalidade, o que ela permite fazer. O que 

é importante é depois percebermos é o que é que com elas é feito com o fim educativo. E eu 

penso que esse trabalho, é um trabalho complementar. O professor ou o educador tem de 

estar a par, tem de estar dentro dessas potencialidades, e portanto esse é o primeiro passo. O 

segundo passo é ele imaginar situações que pode desencadear para que a aprendizagem hoje 

seja feita de forma mais importante, mais próxima dessas tais competências. Se for por 

exemplo o Dropbox apenas para armazenar, ou para organizar já é bom, mas fica muito aquém 

daquilo que poderá permitir em termos de colaboração por exemplo, e escrita por mais do que 

um, colaborativa, coisas desse género. Portanto, no fundo o que nós temos aqui é um 

conjunto de ferramentas que vieram no fundo facilitar a vida das pessoas, que talvez possam 

ser interessantes para os alunos de forma a que eles sintam maior interesse por aquilo que a 

Escola lhes oferece e talvez isso seja uma das principais preocupações hoje da Escola, que é 

preparar os alunos para usarem no seu dia a dia esse tipo de ferramentas, para fins que não 

propriamente fins ditos escolares. Mas eu queria terminar, ou melhor concluir esta 

intervenção, com uma pergunta que ficou ainda pendente. Não sei se o José ou o Luís tem essa 

definição que viu no site que consultou. Talvez fosse bom para arrumarmos ideias do que é 

que estamos a falar, não é? 

Professor Luis Pitta: Posso fazer um COPY e PASTE do conceito, se for caso disso. 

Professor Fernando Albuquerque: Sim, sim.  

Moderador: Também tenho aqui, se quiser. 

Professor Fernando Albuquerque: Pelo que eu estou a ver é que mesmo antes das empresas 

criarem estas plataformas que permitem o cloud computing, que no fundo é disso que se 

trata, e antes do conceito aparecer já havia, como o Carlos mostrou, trabalho feito na núvem, 

sem se chamar dessa maneira. Pelo menos, nós cá não chamáva-mos, mas já faziamos 

trabalho e operações através da plataforma mais ampla que a Internet representa. 

Professor Luis Pitta: Certo. José, eu não sei se tens aí à mão. Eu não sei se queres ir por aí, este 

painel é teu, não sei interessa ir por aí. 

Moderador: Um dos objetivos é precisamente definir esse conceito. Tenho aqui a definição do 

NIST em 2012. Eles tiveram tiveram várias revisões, vou colar aqui no chat. Acabei de colar 

agora. 

Professor Luis Pitta: Certo. Uma das questões que por vezes surgem no meio desta núvem é a 

tal distinção que começa a aparecer agora de aplicações versus serviços. Fala-se muito disso. 

Eu, de uma maneira assim muito simplista, costumo falar nesta dualidade, muitas vezes, talvez 

a maneira mais simples, ou mais prática, de distinguir uma aplicação de um serviço possa ser 

aquela que eu costumo dar, as aplicações passam a ser serviços, quando executamos apartir 

de um browser. Pronto, é básico e simples e penso que resulta. Evidente que é muito simplista 

mas apartir do momento em que eu me desligo do sistema operativo, me desligo até do 



dispositivo e uso só o navegador paraa correr uma aplicação, ela é um serviço, evidentemente 

com todas as implicações que isso possa ter. E nesse contexto penso que, eu, pessoalmente no 

dia-a-dia uso, cada vez menos uso a aplicação A, B ou C, uso mais o navegador. Sinto-me muito 

mais na núvem. E penso que nessa definição que o José acabou de colar, fala-se muito nisso. 

Eu tenho aqui a versão inglesa, o José já a traduziu  

Moderador: já fiz a tradução. 

Professor Luis Pitta: Ok. Lá está, o José começou esta discussão dizendo que nos anos 60, anos 

70, falava-se muito na centralização do cérebro, o CPU, as máquinas poderosas estavam 

centralizadas, com esta ida para a cloud nós estamos a voltar a esses tempos. Em que temos os 

Datacenter muito mais poderosos a debitar as aplicações em formato de serviço. E é isso que 

estamos agora aqui a discutir. Eu e o Carlos já tivémos discussões a outro nível, 

nomeadamente com a história do Moodle, se devemos ter o Moodle dentro da Escola, se 

devemos ter o Moodle fora da Escola. Isso também poderá ser interessante falarmos aqui, se o 

José quiser ir por aí. O próprio Moodle é trabalhar na cloud não é? Estou a trabalhar com um 

LMS que está na núvem ou que está na Escola centralizado, porque numa das definições do 

NIST fala-se muito também da cloud interna e na cloud externa. Fala-se muito nesta distinção. 

Como há uns anos que se falava de uma intranet e de uma extranet, fala da cloud dentro de 

portas e da cloud fora de portas. Portanto isto cruza-se, não é? 

Moderador: Posso interromper? Na definição da NIST, de facto o conceito de cloud computing 

é subdividido em três conceitos. No conceito de Serviço de Aplicação, as aplicações como 

serviço centralizado e a web, o serviço de armazenamento e o serviço de plataforma, em que a 

plataforma tem as ferramentas de comunicação, o email, a videoconferência e também o chat. 

Depois em relação aos vários tipos de cloud, eles enumeração três tipos, essencialmente três 

tipos, a cloud privada, que será normalmente contratada como serviço ou gratuito ou pago 

para uma determinada instituição, neste caso seria para um agrupamento de Escolas ou para 

uma Escola, depois a cloud hibrida, uma cloud que parte dos servidores estariam fora da 

instituição e outra parte dentro da instituição, e uma cloud pública. São estes os três tipos de 

cloud. Portanto a cloud privada, por acaso mencionei há pouco de forma errada, a cloud que 

está só fora dos serviços é que é cloud pública, a cloud privada é aquela que tem os seus 

servidores dentro da instituição com visisibilidade para fora, e a cloud híbrida. São as 

definições e aquilo que existe também nos mercados, se pensarmos em empresas servidoras, 

que prestam este tipo de serviços, são precisamente estas as soluções que recomendam e têm 

ao dispor do cliente. Eu queria só reorientar um pouco o debate para a recriação deste tipo de 

ambientes mas em contexto educativo, isto é, os jovens do ensino secundário provavelmente 

estarão mais à vontade, até porque têm uma idade em que já experimentaram muito mais em 

termos de TIC as ferramentas durante as aulas e com os professores e com os outros e de 

forma privada, seria interessante redireccionar a discussão para “Poderá falar-se da existência 

de um ambiente, da recriação de um ambiente, com cloud”, isto é,  fazer com que a maior 

parte ou grande parte ou a instituição em si tivesse professores, alunos com sistemas deste 

tipo, seja uma prioridade em termos de retorno de sucesso educativo e sucesso das 

aprendizagens dos alunos? Há uma mais valia face ao que já existia antes? Ou é mesmo uma 

questão de marketing, como às vezes alguns colegas referem nalguns artigos e nalgumas 

discussões que tenho também frequentado acerca deste assunto? Será que se pode falar de 



um ambiente com cloud computing em que em termos educativos há uma mais valia falar 

implementar este sistema. Será que há demasiados constragimentos que impeçam falar de um 

ambiente deste tipo? Por exemplo a formação dos professores, a literacia informática dos 

alunos. Será que serão condicionantes ou serão esbatidas a médio ou longo prazo? 

Professor Luis Pitta: Eu não quero estar a monopolizar, mas à bocado mandei aqui para o chat 

os três grandes. Fala-se muito dos produtos da Microsoft, Google e da Apple. A Apple está um 

bocadinho àquem, está um bocadinho atrasada porque o seu icloud está muito poderoso para 

o itunes e para termos na cloud mais a música, tudo o que seja aplicações não temos ainda. 

Mas a Microsoft tem feito algumas coisas e eu tenho testado algumas a pedido da Microsoft e 

outras porque apetece-me junto da Escola e a Microsoft não se tem saído muito bem em 

termos da cloud para a Educação. Refiro-me para a Educação agora redirecionando um 

bocadinho a discussão. E sobra-nos a Google com o seu Google Apps for Educations que para 

quem me conhece sabe que eu sou um fã incondicional, não por gostar da Google em 

particular mas porque realmente é um produto muito poderoso e muito bem conseguido que 

nos evita a situação de múltiplos sign-in, sign-on seja o que for, com um login e password eu 

entro em mais de cem serviços da Google, isto é a realidade hoje junto da Google Apps. E as 

Escolas têm aqui uma situação interessante que é o custo zero, não é?Tanto a Microsoft como 

a Google têm o Office 365, no caso da Microsoft, que tem um custo zero não a versão 

completa mas uma versão já bastante aceitável, e na Google temos a custo zero a versão 

completa. Portanto, temos aqui dois produtos que interessam muito às Escolas e que já há 

muitas dezenas de Escolas do país a usarem este tipo de serviços da google e também o Office 

365 provavelmente. Eu acho que sim, que faz todo o sentido nós… a primeira coisa que eu faço 

na minha Escola, como sabem eu estou na Escola Secundária José Gomes Ferreira, agora 

Agrupamento de Escolas de Benfica, agrupámos com uma EB23 e mais com umas EB1, a 

primeira coisa que eu faço como IT manager lá da Escola é criar uma conta para o aluno, e o 

aluno entra na Escola no sétimo ano e recebe um login e password e vai com ela até ao décimo 

segundo, e essa password dá-lhe acesso aos serviços Google Apps. Na minha disciplina, estou a 

dar uma disciplina do décimo segundo ano chamada Oficina Multimédia B, os meus alunos, no 

primeiro dia de aulas, criam um endereço de portefólio digital, feito em Google Sites (O Carlos 

à bocadinho disse-me que eu ia falar do Google Sites, pois vou, porque é realmente uma 

ferramenta fabulosa, porque permite-me criar um espaço privado para a pessoa, para o 

projeto, para a atividade, seja para o que for), e o aluno apartir daí desenvolve tudo o que faz 

na disciplina no portefólio. É evidente que eu crio ramificações para dentro do moodle, porque 

qurero depois fazer a avaliação que o moodle, porque esta ferramenta não é tão poderosa na 

questão da avaliação, o resto é feito nesta aplicação ou neste ecossistema de aplicações que é 

o Google Apps. Portanto, eu acho que é evidente que a cloud está cá para as empresas e 

depois nós levamos por tabela na Educação. Temos de ser um bocadinho realistas. A cloud 

está para dar dinheiro, não é? Portanto, fazer as coisas free só mesmo a Google e um 

bocadinho a Microsoft é que conseguem. Nós temos produtos fantásticos na núvem, sei lá, 

lembro-me do (…) ou mesmo a Amazon com o seu S3, são dois produtos fantásticos mas pagos 

e bem pagos. Pronto, vou-me calar agora, desculpem lá. 

Moderador: Não há problema nenhum! O professor Fernando tinha lançado a questão que as 

mais valias advêm sempre do que é proposto que os alunos façam. Vou pegar por aí para dar 

continuidade ao debate. É realmente um constrangimento o facto de muitas das vezes nós 



termos esses recursos, o Luís deu aqui uma série de exemplos, será que estamos igualmente 

todos a aproveitar da mesma forma esses recursos, trazendo essas mais valias que as 

tecnologias podem dar aos nossos alunos, ou o que é preciso mudar caso isso não aconteça. 

Ou pensam que de facto as coisas estão a progredir e que as pessoas já vão usando ou pelo 

contrário não é um factor que esteja a ser levado em conta pelos docentes quando fazem o 

seu planeamento das atividades com alunos, por exemplo na questão das metas de 

aprendizagem, o professor Fernando esteve envolvido na questão das metas de aprendizagem 

para o Ensino Básico, queria levar isto mais para o Ensino Secundário mas muitos dos 

exemplos que nós podemos encontrar têm esta exploração da utilização da núvem com 

recurso tecnológico ou recurso TIC para a implementação de atividades enriquecidas em sala 

de aula. Será que estamos a caminhar ou a estagnar neste aspecto, relativamente aos 

professores, relativamente ao planeamento que eles fazem das suas atividades de ensino e das 

atividades previstas de aprendizagem dos alunos. Paulo, queria intervir? 

Professor Paulo Torcato: Primeiro de tudo eu acho que é preciso que os professores tenham 

consciência da existência das ferramentas, e alguns ainda nem sequer têm. Aqueles que têm 

devem ter consciência que são úteis e inseri-las na sua planificação, o que não acontece. São 

feitas experiências esporádicas. Obviamente que a nível da Escola, se houver uma cultura de 

Escola de “andar para a frente”, “progredir” ou “inovar”, facilmente se espalhar o vírus. Agora 

parte de nós o fomentar isso e o usar. Se formos a ver os próprios alunos às vezes as 

ferramentas da Google, vão ao Google Drive pôr coisas, etc, mas não têm noção da 

potencialidade do que lhes pode dar. Eu tenho estado a explorar isso especialmente no nono 

ano, porque este ano fui brindado com uma turma de TIC de nono, em vias de extinção, e 

constatei que os meus alunos não conheciam o Google Docs, o Google Drive, não conheciam 

nada disso, nunca tinham tido experiências de escrita colaborativa, e dado a utilidade que isso 

era para a realização de trabalhos, não só na minha disciplina mas noutras, e está facilmente 

acessível em qualquer ponto da Escola, porque eles também são desorganizados, não somos 

só nós, e portanto ajuda a organizá-los, e portanto mesmo dentro da sala de aula eu tenho 

feito simulações, porque eles às vezes têm problemas em juntar-se em grupos, é um exemplo 

como outro qualquer, de pôr um grupo de quatro, tendo dois a dois em sítios diferentes da 

sala, e dentro da própria sala fazerem trabalho colaborativo em vez de estarem ao lado uns 

dos outros, até para eles perceberem que quando estiverem longe. E o que eu tenho 

constatado é que apartir do momento em que o bichinho entrou eles automaticamente 

começam a usar aquilo não só para a minha disciplina, mas também para as outras todas, e 

ultimatimente tem sido agradável constatar que quando têm um trabalho para fazer a 

primeira coisa que fazem é criarem um documento através do Google, no Google Drive e 

apartir daí partilhar e começam todos a trabalhar lá. Os do décimo segundo aproveitam 

também como repositório dos apontamentos que nós todos vamos dando, e neste caso somos 

os professores que temos uma conta, que acedemos à conta da turma e eles trabalham com 

isso. E portanto, eu acho que vai muito da mentalização dos professores e da vontade dos 

professores. Eu, no início do ano, vou fomentar a utilização da cloud para não haver problema 

de haver esquecimento de materiais, porque está tudo centralizado. Agora o problema, e há 

bocadinho o Zé falava também nos constrangimentos, e se os acessos falham, e temos tudo 

planeado, como fazemos? Temos o público, o privado, o híbrido? Qual deles será o ideal para a 

Escola? É esta a questão que eu deixava agora para finalizar a minha intervenção. 



Moderador: Uma excelente questão. Fazia aqui parte do meu guião para a condução deste 

painel, é de facto perceber, que um dos principais constrangimentos tem a ver com questões 

técnicas, de ligação, de largura de banda. E também com facto que os dispositivos que possam 

estar fora da Escola, em casa para os alunos, não estarão para todos. Haverão alunos que não 

poderão tirar totalmente partido deste tipo de ferramentas porque aparetemente seria uma 

possibilidade de estender aquilo que se faz na sala de aula para outros contextos, contextos 

com os amigos, em casa, com a família, mostrarem aquilo que fazem nas aulas em casa, haver 

um envolvimento maior ao mostrarem aquilo que conseguiram fazer, e se calhar alguns vão 

ficar com esta parte posta em causa.   

Professor Luis Pitta: Eu penso que as questões que o Paulo levantou, algumas fazem algum 

sentido, em relação a não haver largura de banda, não haver computadores em casa, eu penso 

que já faz parte do passado. Não vou alimentar mais esse tipo de questão, não consigo 

mesmo. Dá-me irritação de pele, porque acho que já estamos muito à frente de muitos países 

da Europa em termos de largura de banda, e hoje em dia não há aluno que não tenha dois, 

três PC em casa, com as Nets todas, e as bandas largas e as fibras e etc. Eu penso que por aí 

não vejo constrangimentos reais. Posso ver, ainda vejo alguns em termos daquela decisão que 

falámos há bocadinho, criar serviços dentro da Escola, servidores dentro da Escola, ou em 

servidores alugados fora da Escola. Aí podemos ter alguma discussão à volta. E eu sou 

acérrimo defensor de tudo para fora da Escola. Tudo para fora da Escola, porque pago muito 

menos, dá muito menos dor de cabeça, e os serviços funcionam 365/24. Portanto, eu sei que o 

Carlos não defende bem isto, ele poderá eventualmente falar sobre isso, se o José achar que 

faz sentido falarmos. Mas eu acredito que estas coisas é bocadinho como a centralização dos 

CPU num Datacenter, a Escola é um bocadinho assim, a direção e quem puxa a Escola é que 

deve passar isto por Top-Down. Quer dizer, não é os quatro ou cinco carolas cá em baixo vão 

cá meter o bichinho como diz o Torcato. Isto já não vai por bichinho, é uma coisa que já não 

nos podemos livrar dela, temos de usar isto e ponto final. Enquanto a direção não tiver esta 

visão, as coisas não andam como deve ser. Mas felizmente já vamos tendo direções que vão 

realmente já têm isto no seu plano de trabalho, e portanto as coisas já andam de maneira 

diferente. Devagar, infelizmente isto vai devagar. Mas a tecnologia está cá, os preços estão 

cada vez mais baixos, os serviços, alguns deles, são gratuitos, nomeadamente este Google 

Apps que é fantástico e é gratuito. Portanto agora não sei, passa muito por vontade política.  

Moderador: O Carlos quer dizer alguma coisa?  

Professor Carlos Nunes: Sim, já agora. A minha opinião é parecida com a do Luís. Mas o Luís 

está cerca de três ou quatro anos à minha frente. Ou seja, hoje em dia ainda há algum 

problema em termos de garantir essa ligação em todo o lado. Eventualmente é uma questão 

de tempo até isso desaparecer. Agora já não falamos daquela questão de: Então e se não 

tivermos eletricidade? A eletricidade e os computadores e algo que tomamos como garantido. 

As ligações, hoje em dia, ainda não é para toda a gente. Por exemplo, eu para ter a ligação aos 

meus ficheiros, eu normalmente tenho duas ou três formas diferentes de chegar lá. Porque eu 

tenho essas ligações. Ainda não chegamos a todos. E já agora, em relação àquela questão que 

o Luís estava a comentar, em que eu prefiro ter algumas coisas dentro da Escola, devem-se 

mesmo a isso. Eu digo algumas coisas, falo em ter algum tipo de plataforma na Escola que 

garanta que, pelo menos dentro da Escola, esses dados estão sempre acessíveis. Havendo um 



risco de existir um problema de largura de banda ou de falha de ligação à Internet, pelo menos 

garanto que os meus alunos que estão dentro da Escola acedem àqueles recursos. 

Eventualmente isto daqui a três ou quatro anos, imagino eu, já nem vale a pena falar disso. É 

como eu estava a dizer há pouco, é como a eletricidade, é algo que só tem é que, já é algo 

garantido, que irá funcionar sempre. Hoje em dia, penso que ainda não chegámos lá. Mas é só 

a minha opinião.  

Moderador: O professor Fernando tem feito, não oralmente mas visualmente, algumas 

expressões, quer intervir?  

Professor Fernando Albuquerque: Eu quero sempre, e já agora o meu interesse de participar 

neste painel, a gente tem sempre um interesse pessoal para além de ajudar os outros, neste 

caso o trabalho do José, tem sido de alguma maneira, sem ter a possibilidade, no fundo, de 

discutir com pessoas como vocês, vocês representam um conjunto de professores, de 

profissionais que estão, como o Carlos diz, muito à frente relativamente a um conjunto de 

aspetos, e portanto talvez baseado no conhecimento e no aprofundamento que fizeram desse 

conhecimento do ponto de vista técnico, do pnto de vista de dominar as tecnologias do lado 

de como é que elas são feitas, como elas são disponibilizadas, e por aí fora. E no fundo eu 

quando reflito sobre estas coisa e quando escrevo e quando investigo e por aí fora, estou 

preocupado sobretudo com a outra faixa de profissionais, de professores, que vocês conhecem 

melhor do que eu, que mostram resistências, que argumentam com todos os argumentos 

possíveis e imaginários, normalmente esses externos, que no fundo eles não usam ou não 

fazem mais porque ou não há acesso ou não há condições, ou falha o não sei quê, não têm 

formação, e por aí fora. Esses professores, é que devem estar, pelo menos na minha 

preocupação estão, e no fundo, o objetivo é compreender  o que é que é preciso fazer para 

que consigamos chegar a essas pessoas. E convencê-las! Porque se trata de convencimento, de 

facto. Ou seja, nós temos num extremo essas pessoas que arranjam todos os argumentos para 

não usar as tecnologias, e as razões são as mais variadas, e no outro extremo temos as pessoas 

que vocês representam, que estão à frente, montam as coisas nas Escolas, e dinamizam os 

colegas, e por aí a fora. Mas a grande percentagem dos professores está no outro lado. 

Portanto, mesmo esta conversa que nós estamos a ter aqui, sobre as potencialidades, sobre o 

que se pode fazer com as tecnologias da rede, da cloud, neste caso da núvem, eles não 

compreendem isto, só porque nós lhes dizemos. Há-de haver outra forma de trabalhar que 

leva a que as pessoas possam elas próprias adquirir uma visão, uma visão sobre os benefícios 

que podem trazer o uso dessas tecnologias. Só que depois disto ainda há outro problema, é 

que o uso destas tecnologias, nomeadamente destas que vocês estiveram a falar, se eu 

sublinhar os aspectos da colaboração, da comunicação, que são os aspectos digamos mais à 

frente do ponto de vista pedagógico, o que depois nós temos é que isto vai colidir, eu posso 

resumir assim, a cloud, e as ferramentas que ela tem e o que elas permitem, vai colidir com os 

modos de trabalho, bastante arcaicos que os professores têm, bastante tradicionais que os 

professores têm. E portanto, o problema, digamos, tem estas duas facetas. Por um lado as 

resistências, por outro lado, quando eles se apercebem, como acontecem por exemplo na 

Suécia, na Finlândia, que o elevado entusiasmo dos professores antes de usar as tecnologias 

era enorme, passados três ou quatro anos de usarem as tecnologias, baixou imenso. Isto está 

demonstrado nalguns estudos, de 80 a 90 por cento de motivação para o uso das tecnologias, 

para 40 por cento. E foram objeto de formação sistemática durante muito tempo. O que é que 



isto quer dizer? Quer dizer que quando as pessoas se apercebem das mudanças que elas 

próprias têm de fazer, nos seus processos de trabalho, as pessoas (expressão de pânico) 

páram! E ficam ali sem saber muito bem o que fazer. Ou seja não é apenas uma questão de 

nós mostrarmos apenas as potencialidades, há mais trabalho a fazer. Esse outro trabalho a 

fazer, eu calo-me já para dar oportunidade aos colegas, é os formadores não estão, isto é uma 

afirmação que eu tenho vindo a fazer, não estão preparados eles próprios para as mudanças 

que as tencologias implicam, quando formam os professores. Entendem? Não é apenas dizer-

lhes que a tecnologia é esta que faz isto, não é apenas pô-los a trabalhar, há-de haver uma 

outra forma, que ainda não descobrimos qual é, que vai levar a que cada um, de facto, queira 

fazer esse esforço de mudança, de forma a que as tecnologias venham cumprir o poder que eu 

acho que elas têm, de mudar os processos como ensinamos e como aprendemos, mais 

ajustados à sociedade de hoje. E portanto, a cloud computing, que estamos aqui a falar, no 

fundo é mais um desafio externo que é colocado à Escola, lá dentro, a cada um. Mas não é 

apenas à Escola enquanto instituição, é a cada um, a cada profissional, a cada educador, a cada 

professor.  

Moderador: Professor, pegando nessas últimas palavras, vou introduzir aqui um exemplo para 

poderem os outros colegas também intervir. Raro era o professor, há uns anos atrás, que 

usava uma pen para guardar os seus documentos. Hoje em dia todos os professores têm as 

suas pens. Alguns professores deixaram agora de usar pens para usarem dispositivos de 

armazenamento na núvem. É um processo que se calhar também vai, daqui a alguns anos, não 

queria aqui fazer futurologia, mas se calhar daqui a uns anos todos dizem “Qual é que é o teu 

endereço da Dropbox” ou “posso partilhar contigo” em vez de usarem pens. Ou seja, quero eu 

com isto dizer o seguinte, estas adpatações, estas passagens podem demorar mais tempo a 

interiorizar os processos arcaicos e antigos que os professores têm de se organizar, de 

organizar o seu trabalho para poder, ou eventualmente poderão passar alguma vez isso irá 

acontecer? Será um processo muito longo? Será que vai ser muito mais rápido do que aquilo 

que nós pensamos devido precisamente às solicitações que os alunos vão fazendo? O que 

vocês têm a dizer em relação aquilo que o professor disse, e àquilo que acabei de referir? 

Professor Carlos Nunes: Posso começar eu, também falando um bocadinho da minha 

experiência de evangelizador de algumas destas tecnologias, por onde passo. Eu sou um dos 

tais professores que, eu não verdade nem uma pen tenho hoje em dia. Não sinto essa 

necessidade. Pensando um pouco na forma de fazer passar essa mensagem aos nossos colegas 

que utilizam esses métodos mais arcaicos, da minha experiência há uma coisa que faz com que 

isso aconteça. Eu tenho de arranjar algo que seja muito, mas muito mais simples e rápido eles 

fazerem utilizando as novas tecnologias, do que da forma antiga que eles conhecem. Não é 

uma questão de pouparem um pouco de tempo, tem de ser algo que provoque um impacto 

mesmo muito grande. Por exemplo, na minha Escola atual, havia uma situação em que todos 

os professores de cada turma tinham de editar um documento introduzindo lá vários valores e 

isso era algo que demorava ainda algum tempo. Houve um ano em que havia um PC e os 

professores iam à vez preencher esse documento, que só era preenchido nesse computador. 

No ano seguinte quando cheguei, eu achei que aquilo não fazia muito sentido. Então, pôs-se 

aquilo, neste caso, no Google Docs, partilhou-se esse documento com os utilizadores do email 

que já tinha sido criado e foi dito que apartir de agora podiam fazer aquilo ao mesmo tempo 

que os colegas se quisessem podiam fazer em casa. E não houve uma única queixa porque foi 



visto, viram logo que havia ali uma vantagem muito grande: eu não precisava de estar numa 

fila de espera, eu podia fazer aquilo ao mesmo tempo que o meu colega, e que podia fazer em 

casa, não precisava de ficar na Escola mais um segundo por causa daquilo. E são situações 

dessas que levam a essas mudanças. Temos que mostrar que ali, vá, a balança está a pender 

muito para essas novas ferramentas. Se os professores virem que há ali uma pequena 

diferença provavelmente eles não ficam muito motivados para mudar. Mas apartir do 

momento que eles percebem que há uma grande diferença é mais um utilizador que ficou 

evangelizado para essa situação. E apartir desse momento há mais probabilidades deles 

começarem a pouco e pouco irem utilizando algumas destas ferramentas. Neste caso, na 

núvem. E é a única forma de lá chegarmos. É criarmos essas condições, as condições e a 

própria situação em que seja mesmo necessário que os professores utilizem aquilo. Sem ser 

assim, se esperarmos que os professores descubram aquilo por eles próprios, aí, não iremos 

chegar lá. E pensando aqui na núvem como ferramenta educativa, há duas palavras que tem 

que entrar na cabeça dos professores, é que a núvem permite, em termos educativos, 

partilhar, e trabalhar colaborativamente. Apartir do momento em que então acharmos as 

várias situações em que podemos fazer isso aí nós conseguirmos ajudar mesmo o processo de 

ensino e aprendizagem do professor, alunos e a Escola.  

Professor Luis Pitta: Eu não sei se posso intervir. Estamos mesmo em cima do tempo. Não sei 

se queres já terminar isto. De qualquer modo, a conversa divergiu um bocadinho, pois 

estávamos a falar em contexto educativo professor-aluno, agora estamos mais no professor-

professor. E realmente o problema com estas tecnologias é mais com o professor do que o 

aluno, é evidente. E para mim, novas tecnologias só é novo para quem nunca usou, e andamos 

sempre nisto. E é sempre novo. O exemplo que eu gosto muito de dar, e pegando um 

bocadinho no exemplo do Carlos, (fui fotografado, obrigado Carlos, fui apanhado), é evidente 

que dou toda a razão ao Carlos. Nós temos que mostrar por evidências muito práticas que é 

mesmo vantajoso usar isto. Caso contrário, o professor é esperto. Não vai fazer mais trabalho, 

se pode fazer menos, é óbvio. Nós somos uma classe inteligente. Nesse aspecto fazemos 

sempre pelo menos esforço, evidentemente. Uma coisa que acontece nas Escolas é a questão 

das visitas de estudo. Vamos ter uma visita de estudo, uma Escola grande então, não há 

semana que não se faça uma visita de estudo. E o resultado de uma visita de estudo muitas 

vezes são fotografias. E portanto, eu vou buscar muitos professore renitentes nesta história 

das novas tecnologias, com a história das fotografias da visita de estudo. Criamos um álbum no 

Picasa, pomos a rodar uma página em dez segundos. O professor fica de boca aberta! Aqueles 

que ainda não usaram evidentemente. “É pá! Tão rápido, tão bom ? Então espera lá estão aí 

fotografias de menores, quem é que pode ver isso? Não não, isto está no domínio, só quem 

tem conta no domínio é pode ver, professores, alunos e mais ninguém! Que maravilha!” Então 

apartir daí vou buscar alguns, nem que seja para fazer albúns fotográficos da visita de estudo.  

É bocado por aí este exemplo, do práticos, que descomplicam um bocado este processo de pôr 

fotografias disponiveis da visita de estudo, que vamos buscar este ou aquele professor. Isto é 

tudo menos curricular, eventualmente poderá ser curricular noutro contexto. Mas nós 

queriamos muito mais do que isto, não é? E aí entram outras discussões a outro nível. Vou-me 

calar. 

Moderador: Paulo, não sei se queres ter alguma intervenção em jeito de conclusão, face 

aquilo que foi dito? 



Paulo torcato: Se calhar era importante, nem que ficasse esta questão no ar “E a formação dos 

professores?” É porque hoje em dia nós falamos em formação e eles dizem logo  “Dá créditos 

quero, não dá créditos não quero”.  Portanto, a formação hoje em dia é pelos créditos. E, 

mesmo que haja necessidade de fazer, mesmo que seja uma formação de tentar converter, 

como o professor diz, aqueles que estão mais renitentes e que arranjam as desculpas, será 

tentar pegar neles de outra maneira. No meu caso, tenho um exemplo parecido ali com o do 

Luís em que, eu dou aulas ao ensino professional, ao curso de Técnico de Apoio à Gestão 

Desportiva, e começou a ser complicado partilhar uma série de documentação com os miúdos 

até porque não há manuais, e nós é que temos de produzir a maior parte das coisas. Eu criei 

uma conta no Dropbox, comecei a partilhar, eles começaram a ver que dava resultado e neste 

momento toda a documentação do curso está centralizada na Dropbox. Os alunos que vão 

repetir módulos, é partilhado com eles e eles pedem, é partilhado com eles a documentação 

para estudarem para o exame do módulo. Todas as nossas aulas estão apoiadas lá e os colegas 

de educação física começaram a aderir porque começaram a ver que isso poupava trabalho. 

Em sala de aula os meus alunos também guardam coisas na Dropbox e entregam as coisas 

numa pasta, que é aberta na altura, até para não haver problema com a perda de documentos. 

Agora eu acho é que a nível de formação isto tem vir de base, tem-se que mudar 

mentalidades. Agora que vai ser muito complicado, vai.  

Moderador: Obrigado Paulo. Eu ia só fazer uma pequena conclusão a este debate, nós fizémos 

aqui um percurso não fugiu muito fora daquilo que estava à espera. Portanto, debatemos com 

alguns exemplos da utilização de ferramentas da cloud computing, como é que podemos 

integrá-las no ensino. Falámos sobre algumas potencialidades e alguns constrangimentos. O 

professor Fernando Costa deu um maior ênfase relativamente à formação dos professores, o 

Luís destacou as potencialidades ao nível da Escola, ao nível da implementação de sistemas 

como o Google Apps e O Office 365 de modo a agilizar processos que de outra forma seriam 

mais lentos, e também com o trabalho com os alunos. E uma ideia que aqui também foi 

salientada pelo professor Fernando, devemos ter em atenção as mais valias que estas 

tecnologias podem ter com base naquilo que podem trazer de novo para o processo do ensino 

e para o processo de aprendizagem dos alunos. Penso que estes foram os pontos essenciais da 

discussão. Falámos também dos termos técnicos, dos tipos de cloud que podem existem, não 

ficou claro qual é aquela que se devia optar em termos da utilização de uma cloud nas Escolas 

em termos de privada, hibrida ou pública. Resta-me perguntar se querem fazer mais alguma 

consideração relativamente àquilo que acabei de dizer, senão dou por concluída esta 

conferência, este painel, agradecendo a todos a disponibilidade demonstrada, e até uma 

próxima oportunidade.  

Professor Fernando Albuquerque: Obrigado José e votos de bom trabalho.  

OK 
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