
 

 

 



 

 

Consulta Nós\\Definição Conceitos\\Conceito CC: 

<Internos\\TranscricaoPainel> - § 11 referências codificadas  [3,74% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,30% Cobertura 
 

Nó A Nó B Coeficiente de correlação de Pearson

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,816303

Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,814449

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,807631

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,758327

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,751106

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores 0,74219

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,734545

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integrados0,553497

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,536058

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integrados0,533914

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,50877

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos 0,482244

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,480947

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,476505

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,476103

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,472261

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,453038

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,42309

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,417086

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,413691

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,391069

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,386323

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,383419

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos 0,380293

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,376219

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,349619

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,341887

Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,336029

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,331714

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integrados0,330836

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos 0,32419

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,313332

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,295169

Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,291765

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,288111

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware 0,283266

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,273144

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,259332

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,255166

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware 0,220857

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos 0,209203

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,207655

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,204354

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,19613

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,182759

Nó A Nó B Coeficiente de correlação de Pearson

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,816303

Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,814449

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,807631

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,758327

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,751106

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores 0,74219

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,734545

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integrados0,553497

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,536058

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integrados0,533914

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,50877

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos 0,482244

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,480947

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,476505

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,476103

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,472261

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,453038

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,42309

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,417086

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,413691

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,391069

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,386323

Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integradosNós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,383419

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos 0,380293

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,376219

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,349619

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,341887

Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,336029

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,331714

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Diversidade de Aplicativos disponí veis integrados0,330836

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos 0,32419

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,313332

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,295169

Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,291765

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,288111

Nós\ \ Vantagens\ \ Metodológicas no Ensino e AprendizagemNós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware 0,283266

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Aprendizagem século XXI 0,273144

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,259332

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,255166

Nós\ \ Vantagens\ \ Benefí cios Utilizadores Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware 0,220857

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos 0,209203

Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas Nós\ \ Vantagens\ \ Comunicacionais 0,207655

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações geográficas 0,204354

Nós\ \ Vantagens\ \ Baixos Custos Nós\ \ Vantagens\ \ Sem limitações equipamentos 0,19613

Nós\ \ Vantagens\ \ Independência de Hardware Nós\ \ Vantagens\ \ Trabalho Colaborativo 0,182759

785291bb-3c69-4a36-aad0-7ce883e5bebb


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 

 
Referência 2 - 0,35% Cobertura 
 

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 

 
Referência 3 - 1,14% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 4 - 0,26% Cobertura 
 

grandes empresas estão muito interessadas em avançar por aqui. Fala-se muito que daqui a 

oito anos vai estar tudo na cloud. 

 
Referência 5 - 0,17% Cobertura 
 

ano vinte vinte está aí referenciado como um ano em que a cloud vai desabrochar 

 
Referência 6 - 0,05% Cobertura 
 

online na cloud, na núvem 

 
Referência 7 - 0,53% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 8 - 0,19% Cobertura 
 

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

 
Referência 9 - 0,42% Cobertura 
 

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 



 
Referência 10 - 0,14% Cobertura 
 

cada vez menos uso a aplicação A, B ou C, uso mais o navegador. 

 
Referência 11 - 0,19% Cobertura 
 

temos os Datacenters muito mais poderosos a debitar as aplicações em formato de serviço. 

Consulta Nós\\Definição Conceitos\\Conceito CCLE: 

<Internos\\TranscricaoPainel> - § 8 referências codificadas  [3,74% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,73% Cobertura 
 

numa Escola, existem vários utilizadores que utilizam peças diferentes destas tecnologias. 

Cada 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 

 
Referência 2 - 0,32% Cobertura 
 

acabam por utilizar essas tecnologias mesmo para benefício próprio e não como um conjunto 

de tecnologias que ajudam o processo de ensino e aprendizagem 

 
Referência 3 - 0,27% Cobertura 
 

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 

 
Referência 4 - 0,09% Cobertura 
 

os professores e os alunos também utilizam 

 
Referência 5 - 0,45% Cobertura 
 

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 

 
Referência 6 - 0,54% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 7 - 0,30% Cobertura 
 

785291bb-3c69-4a36-aad0-7ce883e5bebb


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? 

 
Referência 8 - 1,04% Cobertura 
 

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.  

 
Consulta Nós\\Definição Conceitos\\Integracao CC comoTecnologiaEducativa 
 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 5 referências codificadas  [1,94% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,75% Cobertura 
 

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 

 
Referência 2 - 0,18% Cobertura 
 

todas essas tecnologias vão contribuir para uma nova metodologia e uma nova estratégia 

 
Referência 3 - 0,12% Cobertura 
 

independentemente do nome, acredito que está cá para ficar 

 
Referência 4 - 0,69% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 5 - 0,19% Cobertura 
 

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

 
Consulta Nós\\Definição Conceitos\\Soluções para CCLE 
 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 4 referências codificadas  [2,17% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,42% Cobertura 
 

785291bb-3c69-4a36-aad0-7ce883e5bebb
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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. 

 
Referência 2 - 0,44% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 3 - 0,87% Cobertura 
 

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.  

 
Referência 4 - 0,45% Cobertura 
 

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 

 
 
Consulta Nós\\Limitações\\Acessibilidade 
 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 7 referências codificadas  [3,60% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,23% Cobertura 
 

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

faz parte do passado 

 
Referência 2 - 0,55% Cobertura 
 

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 

 
Referência 3 - 0,36% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 4 - 0,63% Cobertura 
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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. 

 
Referência 5 - 0,12% Cobertura 
 

As ligações, hoje em dia, ainda não é para toda a gente.  

 
Referência 6 - 1,04% Cobertura 
 

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.  

 
Referência 7 - 0,67% Cobertura 
 

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 

 
 
Consulta Nós\\Limitações\\Alteração de práticas 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 5 referências codificadas  [3,16% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,56% Cobertura 
 

 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.  

 
Referência 2 - 0,97% Cobertura 
 

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.  

 
Referência 3 - 0,66% Cobertura 
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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. 

 
Referência 4 - 0,46% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 5 - 0,52% Cobertura 
 

exemplo, dos 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. 

 
 
Consulta Nós\\Limitações\\Formação Docentes 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 12 referências codificadas  [5,65% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,27% Cobertura 
 

O professor ou o educador tem de estar a par, tem de estar dentro dessas potencialidades, e 

portanto esse é o primeiro passo. 

 
Referência 2 - 0,36% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 3 - 0,23% Cobertura 
 

é preciso que os professores tenham consciência da existência das ferramentas, e alguns ainda 

nem sequer têm 

 
Referência 4 - 0,18% Cobertura 
 

eu acho que vai muito da mentalização dos professores e da vontade dos professores. 

 
Referência 5 - 0,67% Cobertura 
 

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 
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Referência 6 - 0,72% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 7 - 0,44% Cobertura 
 

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 

 
Referência 8 - 0,40% Cobertura 
 

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.  

 
Referência 9 - 1,20% Cobertura 
 

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! 

 
Referência 10 - 0,39% Cobertura 
 

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.  

 
Referência 11 - 0,55% Cobertura 
 

 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.  

 
Referência 12 - 0,24% Cobertura 
 

a nível de formação isto tem vir de base, tem-se que mudar mentalidades. Agora que vai ser 

muito complicado, vai. 



 
 
Consulta Nós\\Limitações\\Institucionais 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 3 referências codificadas  [1,57% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,34% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 2 - 1,16% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 3 - 0,07% Cobertura 
 

passa muito por vontade política 

 
 
Consulta Nós\\Limitações\\Literacia Informática Estudantes 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 3 referências codificadas  [3,46% Cobertura] 
 
Referência 1 - 1,45% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 2 - 0,35% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 3 - 1,67% Cobertura 
 

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 
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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. 

 
 
Consulta Nós\\Limitações\\Metodológicas 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 5 referências codificadas  [1,89% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,50% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 2 - 0,57% Cobertura 
 

 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. 

 
Referência 3 - 0,23% Cobertura 
 

Aqueles que têm devem ter consciência que são úteis e inseri-las na sua planificação, o que 

não acontece.  

 
Referência 4 - 0,20% Cobertura 
 

 não é apenas uma questão de nós mostrarmos apenas as potencialidades, há mais trabalho a 

fazer 

 
Referência 5 - 0,39% Cobertura 
 

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. 

 
 

Consulta Nós\\Limitações\\Segurança 

<Internos\\TranscricaoPainel> - § 2 referências codificadas  [0,46% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,16% Cobertura 
 

porque a internet, digamos que, não vai abaixo, não se perde essa informação 
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Referência 2 - 0,30% Cobertura 
 

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? 

 
Consulta Nós\\Vantagens\\Aprendizagem século XXI 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 2 referências codificadas  [1,90% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,88% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 2 - 1,02% Cobertura 
 

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 

 
Consulta Nós\\Vantagens\\Baixos Custos 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 5 referências codificadas  [1,53% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,19% Cobertura 
 

não precisa de ter recursos físicos e recursos humanos para tratar dessas contas de email 

 
Referência 2 - 0,28% Cobertura 
 

não precise ter um servidor web ou adquirir um alojamento pago, portanto isso é uma parte 

das peças do puzzle que a Escola utiliza 

 
Referência 3 - 0,14% Cobertura 
 

as Escolas têm aqui uma situação interessante que é o custo zero 

 
Referência 4 - 0,44% Cobertura 
 

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. 
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Referência 5 - 0,49% Cobertura 
 

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. 

 
 
Consulta Nós\\Vantagens\\Benefícios Utilizadores 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 4 referências codificadas  [2,56% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,23% Cobertura 
 

A escola usa essa tecnologia para obter algum benefício, e a mesma coisa para os alunos e 

para o professor 

 
Referência 2 - 1,02% Cobertura 
 

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 

 
Referência 3 - 0,97% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 4 - 0,34% Cobertura 
 

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 

 
 
Consulta Nós\\Vantagens\\Comunicacionais 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 1 referência codificada  [0,51% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,51% Cobertura 
 

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 
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Consulta Nós\\Vantagens\\Diversidade de Aplicativos disponíveis integrados 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 5 referências codificadas  [1,90% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,24% Cobertura 
 

é um bom começo a utilização desta tecnologia e estes utilizadores ambientarem-se com este 

tipo de tecnologias 

 
Referência 2 - 1,08% Cobertura 
 

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 

 
Referência 3 - 0,35% Cobertura 
 

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 

 
Referência 4 - 0,09% Cobertura 
 

O próprio Moodle é trabalhar na cloud não é? 

 
Referência 5 - 0,14% Cobertura 
 

com um login e password eu entro em mais de cem serviços da Google 

 
Consulta Nós\\Vantagens\\Independência de Hardware 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 2 referências codificadas  [1,10% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,95% Cobertura 
 

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 

 
Referência 2 - 0,15% Cobertura 
 

eu não verdade nem uma pen tenho hoje em dia. Não sinto essa necessidade 

 
 
Consulta Nós\\Vantagens\\Metodológicas no Ensino e Aprendizagem 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 5 referências codificadas  [2,57% Cobertura] 
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Referência 1 - 1,02% Cobertura 
 

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 

 
Referência 2 - 0,80% Cobertura 
 

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. 

 
Referência 3 - 0,15% Cobertura 
 

Os do décimo segundo aproveitam também como repositório dos apontamentos 

 
Referência 4 - 0,27% Cobertura 
 

vou fomentar a utilização da cloud para não haver problema de haver esquecimento de 

materiais, porque está tudo centralizado 

 
Referência 5 - 0,32% Cobertura 
 

há duas palavras que tem que entrar na cabeça dos professores, é que a núvem permite, em 

termos educativos, partilhar, e trabalhar colaborativamente 

 
Consulta Nós\\Vantagens\\Sem limitações equipamentos 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 3 referências codificadas  [1,14% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,22% Cobertura 
 

emails deixaram de estar, deixei-os de descarregar para o computador local, para o portátil, PC 

de mesa 

 
Referência 2 - 0,37% Cobertura 
 

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 

 
Referência 3 - 0,56% Cobertura 
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 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 

 
Consulta Nós\\Vantagens\\Sem limitações geográficas 
 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 1 referência codificada  [0,56% Cobertura] 
 
Referência 1 - 0,56% Cobertura 
 

 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 

 
 
 
 
Consulta Nós\\Vantagens\\Trabalho Colaborativo 
 
<Internos\\TranscricaoPainel> - § 1 referência codificada  [1,02% Cobertura] 
 
Referência 1 - 1,02% Cobertura 
 

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 
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