
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa                                                                      !!
Exmos Senhores !!!
Lisboa, 2 de Abril de 2014 !!
No âmbito do Mestrado em Educação e Tecnologias Digitais do Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa, a instituição, na figura dos seus docentes/investigadores, vem por este meio solicitar autori-
zação para o desenvolvimento do projeto de Sílvia Roda Couvaneiro que se centra sobre a temática da 
utilização de iPad na aula de inglês. !
O projeto em causa implicará a leitura de um iBook produzido pela estudante, a produção de recursos 
em língua inglesa por parte dos alunos em trabalho colaborativo e respetiva apresentação aos colegas, 
com publicação online na rede Edmodo. Implicará também o registo pessoal na rede Edmodo e no 
iCloud. O principal objetivo é constatar se a utilização em aula desta tecnologia aliada à metodologia 
escolhida pode influenciar o envolvimento dos alunos e seu aproveitamento, em particular no que à 
comunicação oral diz respeito, após leituras e preparação adequada das apresentações. 
Pretende-se trabalhar com a turma do 8ºA e recolher imagens e som das aulas em que se participará, 
mediante a vossa autorização e dos respetivos encarregados de educação. !
Caso pretenda autorizar o desenvolvimento desta investigação na vossa instituição, informamos que a 
mesma decorreria no próximo período lectivo, ocupando 4 aulas de 45 minutos. De igual modo, infor-
mamos que será facultado o empréstimo de todos os equipamentos necessários ao desenvolvimento do 
estudo (iPad) pela Apple. Garantimos desde já que os resultados dos dados recolhidos serão apenas uti-
lizados para a referida investigação e que a identidade de qualquer participante será sempre salvaguar-
dada. !
Aproveitamos desde já para antecipadamente apresentar os nossos agradecimentos, aguardando em ex-
pectativa uma resposta favorável ao pedido apresentado. 
  !

Com os melhores cumprimentos, !
!

Professora Neuza Pedro 

Sílvia Roda Couvaneiro

Sílvia Roda Couvaneiro
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!
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

IPAD NA AULA DE INGLÊS 

!
Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação, 

Sílvia Roda Couvaneiro, estudante de Mestrado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, vem 
por este meio solicitar autorização para que, no decorrer do 3º Período, o seu educando desenvolva 
atividades pedagógicas no âmbito da disciplina da Língua Inglesa com a colaboração do professor da 
disciplina.  

Estas atividades implicarão recorrer à utilização de iPad, equipamentos que serão disponibilizados 
unicamente para este estudo pela Apple. O projeto implicará igualmente que o seu educando participe 
numa página criada especificamente para esta disciplina, uma rede social para educação, Edmodo (em 
regime de acesso totalmente restrito), e que utilize o iCloud através da página na internet e do próprio 
iPad. Estas duas últimas requerem a criação e utilização de uma conta pessoal e facilitarão a utilização do 
iPad em aula por parte do seu educando. Todos os dados de registo e aceso serão igualmente facultados 
aos encarregados de educação.  

Esta atividade será realizada no âmbito de um projeto de investigação desenvolvido para o Mestrado em 
Educação e Tecnologias Digitais do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Este projeto 
implicará a leitura de um iBook produzido pela estudante, a produção de recursos em língua inglesa por 
parte dos alunos em trabalho colaborativo e respetiva apresentação aos colegas, com publicação online na 
rede Edmodo. O principal objetivo é constatar se a utilização em aula desta tecnologia aliada à 
metodologia escolhida pode influenciar o envolvimento dos alunos e seu aproveitamento, em particular 
no que à comunicação oral diz respeito, após leituras e preparação adequada das apresentações. 

Garanto desde já que os dados recolhidos serão apenas utilizados para a referida investigação e que a 
identidade dos alunos que participem na página do Edmodo será absolutamente salvaguardada. Mais se 
informa que a página em causa é apenas possível de visualizar pela investigadora em causa, pelo docente 
da disciplina, pelos alunos da turma e pelos Encarregados de Educação que pretendam visitá-la. De igual 
modo, apenas serão recolhidas imagens durante o estudo e para os projetos dos alunos no caso de os seus 
encarregados de educação assim o consentirem, salientando-se que as mesmas serão obviamente 
utilizadas em total reserva. 

Agradeço desde já a vossa colaboração. 

  
A investigadora,  

___________________________ 
Sílvia Roda Couvaneiro 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Por favor assinale com X as situações que autoriza. 
_____ Tomei conhecimento do projeto e aceito que o(a) meu/minha educando(a) participe na página da disciplina no 

Edmodo e utilize o iCloud e respetivas ferramentas de produção.  

_____ Autorizo igualmente que sejam recolhidas imagens da participação do meu educando neste projeto, bem como 

durante e para a execução do respetivo trabalho de projeto. 
_______________________________________ 

____/____/____ 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO DO ALUNO ___________________________, Nº ____ DA TURMA: _____

Sílvia Roda Couvaneiro

Sílvia Roda Couvaneiro
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Isaac Asimov & Someday - News report from 2064                                                !
Unit Plan!
(Classes: 3x 45m & 2x 90m)!
!!

!
!
!

!
!
!
!

!
School year 2013/2014!

8th Grade – Level IV!
!

Teacher: …………………………!
Co-teacher: Sílvia Roda Couvaneiro!!

!
!

Sílvia Roda Couvaneiro

Sílvia Roda Couvaneiro
ANEXO 3



News report from 2064!
____________________________________________________________________________ 

!
!
!
Unit Plan!!
Theme: Future & Technology!
Topic: Isaac Asimov & The Three Laws of Robotics!!!
Objectives:!

- At the end of these lessons, students should be able to:!
- briefly talk about Isaac Asimov’s life and work!
- describe an event, tell a story, narrate - orally!
- use news structures and vocabulary!!

Structures:!
- Forms: Verbs in the Simple Past (implicitly)!!

Function:!
- Meaning: narrating!!

Exponents & Vocabulary:!
- Examples in use: -he was, he used to…; there was…; last week; years ago… in 1964!!

Resources:!
- Projector, Apple TV, MacBook, 8 iPad + Teacher’s iPad…!
- Apps: iTunesU, iBooks, Edmodo, iMovie, Explain Everything, Garage Band…!!

Assessment:!
- class observation, oral participation in class!!

Evaluation:!
- Students’ products - videos; products presentation; communication to class!
- behaviour, involvement!!
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News report from 2064!
____________________________________________________________________________ 

Lesson Plans!!
Lesson: 1 / Time: 45m!
Summary: Introducing the topic for the Extensive Reading Project - reading about Isaac 
Asimov’s life and work.!
!

!!!!!!!

PROCEDURES
STEP
/TIME DESCRIPTION

TALKING TIME!
TEACHER (T) 
STUDENT (S)

RESOURCES

1.!
5m!!!
5m!!!!!!
10m!!!!
(20)

Preparation!
- Groups management - dividing class into groups (3/4 Ss per 

group - in this class 7 iPad)!!
- iPad rules  

- they can’t fly nor swim, walk, drink water!  
- Classroom rule - English, only in English and nothing else but 
English! 
-Pay attention to all the steps to follow!!!

- iPad handing in and iCloud sign in; !
- iTunes U course sign in through link on Edmodo;!
- opening iBook.!!
- (T - authorising enrolment on iTunesU Course Manager website)

T to Ss

iPad!
MacBook!
projector!
Apple TV or 
reflector app!!
iOS, iCloud, 
Edmodo, 
iTunesU and 
iTunesU course 
Manager

2.!
5m

Lead-in: brainstorming with iBook front page  
questions:!
- Does anyone know who Isaac Asimov is?!
- Film - I, Robot?!
- Three Laws of Robotics?!
- …

(T eliciting)!
S

iPad!
iBooks app!
iBook - Isaac 
Asimov & 
Someday - 
section 1!
projector!
Apple TV

3.!
15m

Pre- and while reading Tasks!
- open iBook!
- Exploring Section 1 - what is in this part of the book - author, laws 

& information about two of his stories!
- Briefly explain who Isaac is; give Ss time to read first part of 

iBook!
- solve review 1.1

!!
(T)!
S!!!

iBooks app!
iBook - Isaac 
Asimov & 
Someday - 
section 1!

4.!
5m

Preparation!
- iPad handing in and iCloud sign out;!
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News report from 2064!
____________________________________________________________________________ 

!!!!
Lesson: 2 / Time: 90m!
Summary: Extensive Reading of the story “Someday” by Isaac Asimov. Doodling the “Bard” 
from the story and posting it on Edmodo.!!

!
!
!
!

PROCEDURES
STEP
/TIME DESCRIPTION TALKING TIME RESOURCES

1.!
5m!!!!
5m

Preparation & Lead-in!
- Groups management - 8 groups of 3/4; recall rules!!
- iPad handing in and iCloud sign in;!!
Pre-reading!
- What do you remember reading about Isaac Asimov last lesson?!
- He wrote 3 Laws, stories, inspired films of today!
- Today we are going to read 3 Laws and explore two of his films.

(T eliciting)!
S

iPad!
iOS, iCloud!
projector!
Apple TV!

2.!
15m

While reading Tasks!
- read three laws of robotics/watch video!
- explore two films trailers!
- discuss in groups Ss’ groups!

(T)

iPad!
iOS, iCloud!
projector!
Apple TV!
iBooks app!
iBook - Isaac 
Asimov & 
Someday - 
section 1

3.!
10m

Post- and pre-reading Tasks!
questions:!
- what do the two films have in common?!
- What can the next story be about, Someday?!!
- introducing section 2 and the while reading activities (reviews & 

“doodling" for class presentation) explain Glossary

(T)!
S!!!
T

!!!!
//!
section 2

4.!
20m!!
20m!!
10m

While Reading Tasks!
- iBook: short story “Someday” - class reading of Part I!
- Groups reading following parts!
- Checking reading - solving reviews on the book!
- planning and doodling the “Bard”!
- post photograph on Edmodo with written comment describing it

(T)!
S

iPad!
iBooks app!
iBook - Isaac 
Asimov & 
Someday - 
section 2!
Edmodo

5.!
5m

Preparation!
- iPad handing in and iCloud sign out;!
- doodling backup with airdrop
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News report from 2064!
____________________________________________________________________________ 

!
!
!
Lesson: 3 / Time: 45m!
Summary: Presenting students’ doodling to class and discussing the story. Planning a news 
report for 2064.!!

!

PROCEDURES
STEP
/TIME DESCRIPTION TALKING TIME RESOURCES

1.!
5m

Preparation!
- setting up computer and projector!
- Groups management - 8 groups of 3/4; recall rules!!
- iPad handing in and iCloud sign in;

iPad!
iOS, iCloud!
projector!
Apple TV!

2.!
15m

Production - class discussion!
- doodling class presentation; justifying, explaining Ss options, 

describing (+/-2m per group)!
- discussing the description of the Bard in the story and comparing 

it with the Ss drawings!
- discussing the end of the story and the possibility of revenge

!
S to S!

(T)

MacBook Air/pr!
Edmodo!
pencil, paper

3.!
10m!!
10m

Pre-production Tasks - Planning!
- watching an example of a news report twice, paying attention to 

learning and structure of the model, as well as animation!
- Keynote for preparing a news report - completing the planning 

sheet; guidelines for news report creation 

Ss’ groups!
(T)

Projector!
MacBook Air!
video!
Keynote

4.!
5m

Preparation!
- iPad handing in and iCloud sign out;!
- Keynote projects backup with airdrop
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News report from 2064!
____________________________________________________________________________ 

!
Lesson: 4 / Time: 90m!
Summary: Creating a news report from 2064.!!

!
Lesson: 5 / Time: 45m!
Summary: Presenting students’ videos to class and discussing them.!!

!

PROCEDURES
STEP
/TIME DESCRIPTION TALKING TIME RESOURCES

1.!
5m

Preparation!
- setting up computer and projector!
- Groups management - 8 groups of 3/4; recall rules!!
- iPad handing in and iCloud sign in;

iPad!
iOS, iCloud!
projector!
Apple TV!

2.!
80m

Production Tasks!
- picture gathering (Safari - copyright free search procedures 

explained and pictures with .png transparent background / 
camera - record or take pictures)!

- creating and animation (Explain Everything) - use background 
and png picture to record animation on Explain Everything - 
export to iMovie!

- iMovie - CNN template - include pictures, animation, recordings… 
editing, export to camera roll!

- post end product on Edmodo

Ss’ groups!
(T)

iPad!
apps: Safari, 
Explain 
Everything, 
iMovie!
Edmodo

5m Preparation!
- iPad handing in and iCloud sign out;!
- iMovie projects backup with airdrop

iPad!
airdrop

HW watching and commenting other groups’ videos on Edmodo

PROCEDURES
STEP
/TIME DESCRIPTION TALKING TIME RESOURCES

1.!
5m

Preparation!
- setting up computer, projector, Apple TV!
- Groups management - 8 groups of 3/4; recall rules!!
- iPad handing in and iCloud sign in;

Projector!
iPad!
Apple TV

2.!
30m

Communicative Practice!
- presenting students’ videos to class and discussing them for 

improvement!!
- (T - assessing, discussing, questioning)

!
Ss to Ss!

(T)

Projector!
iPad!
Apple TV!
Edmodo!
iMovie

3.!
5m

Preparation!
- iPad handing in and iCloud sign out;!
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Tabela de caracterização da literatura analisada

Critério Ano Autores Título
Âmbito e 

número de 
alunos

Tipo Tempo

a)  
interna-
cionais

2011

Naomi 
Eichenlaub, 
Laine Gabel, 
Dan Jakubek, 

Graham 
McCarthy, 

Weina Wang

Project iPad - 
investigating tablet 

integration in Learning 
and Libraries at Ryerson 

University

Ensino 
Superior,  
4 alunos

artigo - 
estudo 1 ano

2011 Nirvi Shah
Special Ed. Pupils Find 
Learning Tool In iPad 

Applications
NEE artigo ——

2011
Mary Ann 

Gawelek, Mary 
Spataro, Phil 

Komarny

On iPads - Why Mobile?

Ensino 
Superior, 

(1,850 
equipamento

s 
distribuídos 
entre alunos 

e 
professores)

artigo - 
estudo 1 semestre

2011
Orrin T. 

Murray, Nicole 
Olcese

Teaching and Learning 
with iPads, Ready or 

Not?

categorizaçã
o de 

aplicações 
de acordo 

com 
K-12

artigo - 
estudo ——

2012 Jennie M. Carr

Does Math Achievement 
h’APP’en when iPads 

and Game-Based 
Learning are Incorporated 

into Fifth-Grade 
Mathematics Instruction?

5º ano, 
Matemática, 
104 alunos

artigo - 
estudo 9 semanas

2012

Barbara 
McClanahan, 

Kristen 
William, Ed 

Kennedy, 
Susan Tate

A breakthrough for Josh: 
How use of an iPad 
facilitated reading 

improvement

1 aluno com 
NEE

artigo - 
estudo 6 semanas

2012 Mark Gentile
The importance of 

managing iPads in the 
Classroom

Todos artigo ——

2012 Kenneth J. 
Cooper An iPad Education? Ensino 

Superior artigo ——

2012

Shelley Kinash, 
Jeffrey Brand 
and Trishita 

Mathew

Challenging mobile 
learning discourse 

through research: Student 
perceptions of 

Blackboard Mobile Learn 
and iPads

Ensino 
Superior,  

135 alunos

artigo - 
estudo

2 
semestres

ANEXO 4



2012

Amy 
Hutchison, 

Beth 
Beschorner, 

Denise 
Schmidt-
Crawford

Exploring the use of the 
iPad for Literacy 

Learning
4º ano,  

23 alunos
artigo - 
estudo 3 semanas

2012

Susan 
Crichton, 

Karen Pegler 
and Duncan 

White

Personal Devices in 
Public Settings: Lessons 
Learned From an iPod 
Touch / iPad Project

K-12, 
5 turmas

artigo - 
estudo 1 ano

2012 Tami Ensor
Teaming With 

Technology: “Real” iPad 
Applications

Todos artigo ——

2012 Deanna C. C. 
Peluso

The fast-paced iPad 
revolution: Can educators 

stay up to date and 
relevant about these 
ubiquitous devices?_

Todos artigo ——

2012 Debora M. 
Kagohara et al.

Using iPods
teaching programs for 

individuals with 
developmental 

disabilities: A systematic 
review

NEE revisão 
sistemática

estudos de 
2009 a 
2012

2013

Beth 
Beschorner, 

Amy 
Hutchison

iPads as a Literacy 
Teaching Tool in Early 

Childhood

Pré-escolar  
(4-5 anos de 

idade)

artigo - 
estudo 7 semanas

2013
Tiffany L. 

Hesser, Pauline 
M. Schwartz

iPads in the Science 
Laboratory: Experience 

in Designing and 
Implementing a Paperless 

Chemistry Laboratory 
Course

Ensino 
Superior,  

Laboratório 

artigo - 
estudo 1 semestre

2013

Patricia 
O’Malley, 

Sandi Jenkins, 
Brooke Wesley, 

Claire 
Donehower, 

Deidre, 
Rabuck, MEB 

Lewis

Effectiveness of Using 
iPads to Build Math 

Fluency

NEE (12-15 
anos de 
idade), 

Matemática, 
10 alunos

artigo - 
estudo 4 semanas

2013
Sara Aronin 
and Kim K. 

Floyd

Using an iPad in 
Inclusive Preschool 

Classrooms to Introduce
Pré-escolar artigo - 

estudo ——

2013
Dawn H. 

Helps, Tina S. 
Herzberg

The Use of an iPad2 as a 
Leisure Activity for a 
Student with Multiple 

Disabilities

NEE, 
1 aluno

artigo - 
estudo 7 semanas



!!!!!!!!

a)  
nacio-
nais 2011 Ivo Fonseca

O uso de dispositivos 
multitácteis para a 

infoinclusão do sénior.

infoinclusão 
do sénior

tese 
mestrado ——

2012

Adriana 
Ramos, Simone 
Ferreira, Sofia 

Reis

Análise das 
potencialidades do iPad 
visualizadas nos vídeos 
do YouTube no âmbito 

das Necessidades 
Educativas Especiais

NEE artigo - 
estudo ——

2012

José Bidarra, 
Mauro 

Figueiredo, 
Sandra 

Valadas, Carla 
Vilhena

O gamebook como 
modelo pedagógico: 

investigação e 
desenvolvimento de um 

protótipo para iPad

livros 
lúdicos

artigo - 
estudo ——

b)

2010 Kwon, S. & 
Lee, J. E. 

Design principles of m-
learning for ESL ESL artigo ——

2012 Sabrina Huber

iPads in the Classroom - 
A Development of a 

Taxonomy for the Use of 
Tablets in Schools

TEFL, 
48 alunos 

(10-13 anos 
de idade)

tese douto-
ramento

20 aulas 
de inglês

c)

1995 Apple

Changing the 
conversation about 

teaching, learning, and 
technology: A report on 

10 years of ACOT 
research

integração 
da 

tecnologia
relatório 10 anos

2008 Apple

Apple Classrooms of 
Tomorrow - Today, 
Learning in the 21st 

Century

integração 
da 

tecnologia
relatório 10 anos

outros 
relató-

rios 2013

Thierry 
Karsenti, 
Aurélien 
Fievez

The iPad in education: 
uses, benefits, and 

challenges – A survey of 
6,057 students and 302 

teachers in Quebec, 
Canada

6,057 alunos 
(6º-10º - 
média 14 
anos de 

idade) 302 
professores

relatório ——

2013
Wilma Clark, 

Rosemary 
Luckin

What the research says - 
iPads in the Classroom

diversos 
estudos

relatório de 
revisão de 
literatura

——



Asimov & Someday

Sílvia Roda Couvaneiro

A BOOK ABOUT THE AUTHOR WITH AN ADAPTION OF HIS STORY

ANEXO 4ANEXO 5



Asimov & 
Someday



Part 1

Who is 
Isaac 
Asimov?
In this part of the book you will read 
about the life of Isaac Asimov and find 
out very interesting facts about him.



Isaac Asimov (1920-1992)

1. Who was Isaac?

An American author and professor of biochemistry at Boston University, he is 
famous for writing science fiction stories and books. He wrote more than 500 
books. He was born in Russia to a jewish family, but they all moved to the USA 
when he was 3 years old. He learnt to read by himself when he was 5! Around the 
age of 11, he began to write his own stories, and by 19 he was selling stories to 
science fiction magazines. He graduated in chemistry. 

Asimov's famous works are the Foundation Series, the Galactic Empire series and 
the Robot series. He wrote hundreds of short stories. Most of his popular science 
books explain scientific concepts in a historical way. In the past he predicted 
today.

In 1964 he predicted many things for 2014 that exist today and are very common 
for us already. The internet, personal computers and what we call wikipedia are 
some of his predictions. But he also envisioned things like glowing ceilings, 
wireless house appliances, robots and gadgets to help us in our daily lives, and 
also talking on the phone and seeing the other person.

Section 1

READ ABOUT ISAAC’S WORK.

1. Who was Isaac?

2. The Three Laws of Robotics

3. “I, Robot” & “The Bicentennial Man”

Isaac Asimov

3



2. The Three Laws of Robotics

These laws were introduced in his 1942 short story "Runaround". 
They are followed (or not!) by robots on many stories written by 
Asimov but also by other writers. These are the laws:

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, 
allow a human being to come to harm.

2. A robot must obey the orders given to it by human beings, 
except where such orders would conflict with the First Law.

3. A robot must protect its own existence as long as such 
protection does not conflict with the First or Second Laws.

4

Movie 1.1 Isaac Asimov’s three laws of robotics

Review 1.1 Who was Isaac? Check your reading here.

Check Answer

Question 1 of 4

Isaac Asimov is famous because he was...

A. a scientist.

B. a writer.

C. a scientist and a writer.



3. “I, Robot” & “The Bicentennial Man” 
Asimov’s stories usually had a conflict with the laws of 
robotics. These are two examples of films inspired in two of his 
stories.

5

Interactive 1.2 “I, Robot”

Watch the trailer if you don’t know the film.

Interactive 1.1 “The Bicentennial Man”

Watch the trailer if you don’t know the film.



Part 2

“Someday”

In this part of the book you will read a science 
fiction short story by Isaac Asimov. It was first 
published in August 1956.

The story is set in a future where computers play a 
central role in society.



Some Non-human Robots

Someday

Part I

Niccolo Mazetti lay down on the rug and listened to the Bard disconsolately. He 
was so sad he could cry, something he could only do when alone.

The Bard said, "Once upon a time in the middle of a deep 
wood, there lived a poor woodcutter with his two daughters, 
who were very beautiful. The older daughter had long 
black hair, but the younger daughter had hair as bright 
and golden as the sun. Many times while the girls were 
waiting for their father to come home from work, the 
older girl would sit before a mirror and sing..."

Niccolo didn’t hear the song. He heard someone calling 
from outside his room: "Hey, Nickie." Niccolo, cleared his 
face, ran to the window and shouted, "Hey, Paul."

Paul Loeb waved. He was thinner than Niccolo and not as tall. "Hey, Nickie, let me 
in. I've got an idea and a half. Wait till you hear it."

Section 1

READ THE STORY WITH YOUR 
COLLEAGUES

1. You can read it or you can listen to the 
story just by selecting it and tapping speak.

2. Solve the exercises and check your 
answers.

3. In this story there is a non-human robot, a 
machine that tells stories. They call it a 
“Bard”. After reading the story you have to 
draw or doodle what you think it looks like.

“Someday”
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"All right. I'll open the door."

The Bard continued telling the story even though Niccolo wasn’t 
paying attention anymore. As Paul entered, the Bard was saying. 
"... Thereupon, the lion said, 'If you will find me the lost egg of the 
bird which flies over the Ebony Mountain once every ten years, I 
will..."

Paul said, "Is that a Bard you're listening to? I didn't know you 
had one."

Niccolo was red, ashamed and sad again. "Just an old thing I had 
when I was a kid. It ain't much good." He kicked the Bard with his 
foot and hit the discolored plastic.The Bard hiccupped, stopped 
for a moment, then it went on: "... for a year and a day until the 
iron shoes were worn out. The princess stopped at the side of the 
road..."

Paul said, "Boy, that is an old model," and looked at 
it critically.

Niccolo was sad about 
listening to the Bard, but didn’t 
really like Paul’s comment. For a 
moment, he was sorry he had 
allowed Paul in. At least before putting the Bard back in the 
basement. It was only in such a dull day and after a discussion 
with his father that he had gotten the Bard back out. And it turned 
out to be just as stupid as he had expected.

He was a little afraid of Paul anyway, since Paul had special 
courses at school and everyone said he was going to grow up to 
be a Computing Engineer. Niccolo was not doing bad at school 
either. He got good marks in logic, binary manipulations, 
computing and elementary circuits; all the usual grammar-school 
subjects. But he would grow up to be a control-board guard like 
everyone else. Paul, however, knew mysterious things about 
electronics, maths and programming. Especially programming. 
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Review 2.1 about Part I.

Check Answer

Question 1 of 4

Niccolo was lying down on the floor listening to 
the Bard that was...

A. telling a story.

B. broadcasting radio.



Part II

Paul listened to the Bard for a few minutes and said, “You been 
using it much?”

“No!” said Niccolo, offended. “I've had it in the basement for 
ages. I just got it out today. It's terrible.”

Paul said, “Is that what it tells you about: woodcutters and 
princesses and talking animals?” 

“My dad says we can't afford a new one.” Niccolo went on, “So I 
thought I'd try this old thing again, but it's no good.”

Paul turned off the Bard, pressed the contact that led to a nearly 
instantaneous reorientation and recombination of the vocabulary, 
characters, plot lines and climaxes stored within it. Then he 
reactivated it.

The Bard began smoothly, "Once upon a time there was a little 
boy named Willikins whose mother had died and who lived with a 
stepfather and a stepbrother. Although the stepfather was very 
well-to-do, he made poor Willikins sleep on a pile of straw in the 
stable next to the horses..."

"Horses!?" cried Paul.

"They're a kind of animal," said Niccolo. "I think."

"I know that! I just mean... imagine stories about horses!?"

"It tells about horses all the time," said Niccolo. "There are things 
called cows, too. You milk them but the Bard doesn't say how."

"Well, gee, why don't you fix it up?"

"I'd like to know how."

The Bard was saying, "Often Willikins would think that if only he 
were rich and powerful, he would show his stepfather and 
stepbrother what it meant to be cruel to a little boy."

Paul, who wasn't listening to the Bard, said, "It's easy. The Bard 
has memory cylinders all fixed up for plot lines and climaxes and 

things. We don't have to worry about that. It's just the 
vocabulary we've got to fix so it'll know about 
computers and automation and electronics and 
real things about today. Then it can tell interesting 
stories, you know, instead of about princesses 

and things."

"I wish we could do that." Niccolo said.

Paul's attention returned to the Bard. It was still telling the same 
story."All we've got to do," said Paul, "is open it up..." He shut the 
Bard off again and was trying to take off the front panel as he 
spoke.

"Hey, Don't break it."said Niccolo. "I won't break it," said Paul. "I 
know all about these things. Your father and mother home?"
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"No."

"All right, then." 

Part III

He had the front panel off and peered in. "Boy, this is a one-
cylinder thing."

He worked away at the Bard's innards. Niccolo, watched with 
suspense but couldn’t understand what he was doing.

Paul pulled out a thin, flexible metal strip with dots. "That's the 
Bard's memory cylinder. I'll bet its capacity for stories is under a 
trillion."

"What are you going to do, Paul?" asked Niccolo.

"I'll give it vocabulary."

"How?"

"Easy. I've got a book here. Mr. Daugherty gave it to me at 
school."

Paul pulled the book out of his pocket and pried at it till he had 
its plastic jacket off. He unreeled the tape a bit, ran it through the 
vocalizer, which he turned down to a whisper, then placed it 
within the Bard's vitals. He made further attachments.

"What'll that do?"

"The book will talk and the Bard will put it all on its memory tape."

"What good will that do?"

10

Review 2.2 about Part II.

Check Answer

Question 1 of 3

Niccolo only had an old Bard model because...

A. he didn’t want a new one.

B. he didn’t know there were new Bard 
models.

C. his father said they didn’t have 
money to buy a new model.



"Boy, you're a dope! This book is all about computers and 
automation and the Bard will get all that information. Then he can 
stop talking about kings. ...There, it's working fine."

Paul brushed his hands and turned away from the Bard. He said, 
"But listen, I didn't tell you my idea yet. It's the best thing ever. I 
came right to you, because I figured you'd come in with me."

"Sure, Paul, sure."

"Okay. You know Mr. Daugherty at school? You know what a 
funny kind of guy he is. Well, he likes me, kind of."

"I know."

"He says I'm going to enter computer school and he wants to 
help me and things like that. He says the world needs more 
people who can design advanced computer circuits and do 
proper programming."

"Oh!?"

"Programming! I told you a hundred times. That's when you set 
problems for the giant computers to work on. Mr. Daugherty says 
it’s hard to find people who can really run computers and ask the 
right questions.

"Anyway, Nickie, he showed me his collection of old computers. 
It's kind of a hobby of his. He had tiny computers and he had a 

thing of wood he called a slide rule. He even had a paper with a 
kind of thing he called a multiplication table."

"A paper table?"

"It wasn't really a table like you eat on. It was different. It was to 
help people compute. Mr. Daugherty tried to explain but he didn't 
have much time and it was kind of complicated, anyway."

"Why didn't people just use a computer?"

"That was before they had computers!" cried Paul.

"Before?"

"Sure. Do you think people always had computers? Didn't you 
ever hear of cavemen?"

Niccolo said, "How'd they get along without computers?"

"I don't know. And these things didn't talk."

"Then how..."

"The answers showed up in squiggles, like doodling, and you 
had to know what they meant. Mr. Daugherty says that, in olden 
days, everybody learnt them when they were kids and how to 
decode them, too. It was called 'writing' and decoding them was 
'reading.' He said if I was going to be a real computer engineer 
and programmer I would have to know about the history of 
computing and that's why he showed me these things."
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"What's the good of that ‘writing’ and ‘reading’?"

"You can learn how to make words.He said there were people 
who had learned how to decode whole books. He said computers 
could be designed to decode books. But we have real books 
now, with magnetic tapes that go through the vocalizer and come 
out talking, you know."

"Sure."

Part IV

"So I want us to go learn how to make words in squiggles. They'll 
let us because I'm going to computer school."

"Is that your idea? Holy Smokes, Paul, who wants to do that? 
Make stupid squiggles!"

"Don't you get it? Don't you get it? You dope. It'll be secret 
message stuff! ANY kind of secret messages!”

"Hey, that's something. And when can we learn?”

"Tomorrow," said Paul. "I'll get Mr. Daugherty to explain to the 
museum that it's all right and you get your mother and father to 
say okay. We can go down right after school and start learning."

"Sure!" cried Niccolo. "We can have a club..."

"I'll be president of the club, you can be 
vice-president." Paul stated.

"All right... Hey, it’s a lot more fun than the 
Bard. Wait... What about my old Bard?" 
Paul turned to look at it. It was quietly 
taking in the sound of the book's 
vocalization. He said, "I'll disconnect 
it." He finished the Bard’s learning. 
After a few moments, Paul put his 
book into his pocket, replaced the 
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Review 2.3 about Part III.

Check Answer

Question 1 of 3

Paul fixed the machine using...

A. a plastic jacket.

B. a book that reads itself.

C. the Bard’s discolored plastic.



Bard's panel and activated it.

The Bard said, "Once upon a time, in a large city, there lived a 
poor young boy named Fair Johnnie whose only friend in the 
world was a small computer. The computer, each morning, would 
tell the boy whether it would rain that day and answer any 
problems he might have. It was never wrong. But it so happened 
that one day, the king of that land, having heard of the little 
computer, decided that he would have it as his own."

Niccolo quickly turned off the Bard. "Same old junk," he said, 
"just with a computer in the middle of the story."

"Well," said Paul, "what's the difference, anyway? You just need a 
new model."

"We'll never be able to afford one. Just this dirty old miserable 
thing." and he kicked it. The Bard moved backward with a 
squeal.

"You can always watch mine, when I get it," said Paul. "I tell you 
what," said Paul. "Let's go over to my place. My father has some 
books about old times. We can listen to them and maybe get 
some ideas. Come on."

"Okay," said Niccolo, and the two boys ran out together. 

The activation signal of the Bard glowed and although it was 
alone in the room and there was none to hear, it began a story.

But not in its usual voice, in a lower tone. The Bard said: "Once 
upon a time, there was a little computer named the Bard who 
lived all alone with cruel step-people. The cruel step-people 
continually made fun of the little computer and sneered at him, 
telling him he was good-for-nothing and that he was a useless 
object. They struck him and kept him in lonely rooms for months 
at a time.

"Yet the little computer remained brave. He always did the best 
he could, obeying all orders cheerfully.

"One day, the little computer learned that in the world there 
existed many computers of all sorts. Some were Bards like 
himself, but some were very powerful and very wise.

"And the little computer knew then that computers would always 
grow wiser and more powerful until someday-someday-
someday..."

As it waited alone in the darkening room through the evening, it 
could only whisper over and over again, "Someday-someday-
someday..."
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Review 2.4 about Part IV.

Check Answer

Question 1 of 3

Paul convinces Niccolo that learning squiggles 
is great because...

A. it will help Niccolo become presi-
dent of a club.

B. they can then read stories instead of 
listening to Bards.

C. they can then write secret mes-
sages that nobody else under-
stands.
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Plan your news report
Write your answers to these questions!

(In the blocks there are just a few examples. Be creative)

!
• …

!
• (Lisbon)

!
• …

!
• (Isaac Asimov’s 

prediction)

!
• (April 2064)

!
• (Flying car)

What? Who? Where?

…Why?When?

ANEXO 5ANEXO 6



Create your news report Follow these instructions

!
• use iMovie to 

create your news 
report

!
• use Explain 

Everyhting to 
create an 
animation

!
• google or 

photograph your 
robot or machine

Pictures Animation iMovie

!
• you can use 

Garage Band to 
create special 
sound effects

!
• share your news 

report on 
Edmodo

Garage BandEdmodo



iPad na aula de Inglês!
Sílvia Roda Couvaneiro!
Instituto de Educação!

Questionário aos alunos!
!
Turma: _____ Aluno nº: _____ Escola: _______________________________________________!!
Parte I!
Em baixo encontras uma série de afirmações com as quais algumas pessoas concordam e outras 
discordam. Não existem respostas certas ou erradas uma vez que muitas pessoas têm opiniões 
diferentes.!!
Gostaríamos que indicasses a tua opinião sobre cada afirmação fazendo um círculo na alternativa 
por baixo que melhor indica até que ponto discordas ou concordas com essa afirmação.!!
Este é apenas um exemplo:!!
1. Os jogadores de futebol portugueses são melhores que os espanhóis.!

!
Ao responderes deves ter feito um círculo à volta de uma das alternativas acima. Algumas 
pessoas poderiam circundar Discordo Totalmente e outras Concordo Totalmente; outras ainda 
poderiam selecionar outras alternativas intermédias. Aquela que escolheste deve indicar a tua 
opinião baseada em tudo o que sabes ou ouviste sobre o assunto. Não existe uma resposta certa 
ou errada. O que importa é que indiques a tua opinião pessoal.!!
Por favor dá a tua reação imediata a cada um dos itens que se segue. Não percas tempo a pensar 
em cada afirmação. Dá a tua opinião imediata depois de leres cada afirmação. Por outro lado, por 
favor não dês as respostas sem lhes prestares atenção, uma vez que é importante sabermos a 
tua opinião tão verdadeira quanto possível.!!
Atitudes perante a aprendizagem da Língua Inglesa!
(Itens positivos)!!
1. Aprender Língua Inglesa é incrível.!

!
2. Gosto muito de aprender Língua Inglesa.

3. A Língua Inglesa é uma parte importante do programa escolar.

!

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente
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4. Tenciono aprender Língua Inglesa tanto quanto possível.

!
5. Adoro aprender Língua Inglesa.

!
(Itens negativos)!!
1. Odeio Língua Inglesa.

!
2. Preferia passar mais tempo dedicado a outras disciplinas que não a Língua Inglesa.

!
3. Aprender Língua Inglesa é um desperdício de tempo.!

!
4. Acho aborrecido aprender Língua Inglesa.!

!
5. Quando sair da escola vou desistir de aprender Língua Inglesa porque não me interessa.!

!
Parte II!
Por favor responde aos itens seguintes fazendo um círculo à volta da alternativa que te parece 
que melhor se adequa a ti.!
Sê tão honesto quanto possível, pois o sucesso desta investigação depende da tua sinceridade.!!
Intensidade Motivacional!!

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

Discordo!
Totalmente

Discordo!
em parte

Não concordo 
nem discordo

Concordo!
em parte

Concordo 
totalmente

1. Penso ativamente no que aprendi na aula de Língua Inglesa.

(3) a) muito frequentemente.

(1) b) quase nunca.

(2) c) de vez em quando.

2. Se não ensinassem Língua Inglesa na minha escola, eu:



(2) a) iria procurar aprender Língua Inglesa em situações do dia-a-dia (por exemplo lendo 
livros e jornais ou tentando falar tanto quanto possível, etc.).

(1) b) não me interessaria nada em aprender Língua Inglesa.

(3) c) tentaria ter aulas de Língua Inglesa noutro sítio.

3. Quando tenho dúvidas em entender alguma coisa que estamos a aprender na aula de 
Língua Inglesa, eu:

(3) a) peço ajuda imediatamente ao professor/a.

(2) b) só peço ajuda antes dos testes / exames.

(1) c) simplesmente esqueço as dúvidas.

4. No que diz respeito a trabalhos de casa de Língua Inglesa, eu:

(2) a) esforço-me, mas não tanto quanto poderia.

(3) b) realizo as tarefas cuidadosamente, certificando-me de que compreendo tudo.

(1) c) realizo as tarefas rapidamente.

5. Considerando a forma como estudo Língua Inglesa, posso dizer honestamente que:

(2) a) faço o trabalho suficiente para passar.

(1) b) passo apenas por pura sorte ou por ser inteligente, porque na verdade esforço-me 
muito pouco.

(3) c) realmente faço um esforço para aprender.

6. Se o/a professor/a quisesse que alguém fizesse um trabalho extra para Língua 
Inglesa, eu:

(1) a) definitivamente não me oferecia para o fazer.

(3) b) definitivamente oferecia-me para o fazer.

(2) c) só o faria se o/a professor/a me pedisse diretamente.

7. Depois de receber um trabalho de Língua Inglesa, eu:

(3) a) reescrevo-o sempre para corrigir os meus erros.

(1) b) guardo-o mas depois esqueço-me dele.

(2) c) dou uma vista de olhos, mas não corrijo os erros.

8. Quando estou na aula de Língua Inglesa, eu:



!
Desejo de aprender Língua Inglesa!!

(3) a) respondo por minha iniciativa tanto quanto possível.

(2) b) só respondo às questões mais fáceis.

(1) c) nunca participo.

9. Se existisse um canal de televisão local em Língua Inglesa, eu

(1) a) nunca iria ver esse canal.

(2) b) iria vê-lo ocasionalmente.

(3) c) procuraria vê-lo com frequência.

10. Quando oiço uma música em Língua Inglesa na rádio, eu:

(2) a) oiço a música e presto atenção às palavras fáceis.

(3) b) oiço atentamente e tento entender todas as palavras.

(1) c) mudo de estação de rádio.

11. Durante a aula de Língua Inglesa, eu gostaria:

(2) a) de ouvir falar uma combinação de Língua Inglesa e Portuguesa.

(3) b) de ouvir falar Língua Inglesa tanto quanto possível.

(1) c) de ouvir falar apenas Língua Portuguesa.

12. Se tivesse oportunidade de falar Língua Inglesa fora da escola, eu:

(1) a) nunca falaria.

(3) b) falaria Língua Inglesa a maior parte do tempo, recorrendo à Língua Portuguesa 
apenas se fosse realmente necessário.

(2) c) falaria Língua Inglesa ocasionalmente, usando Língua Portuguesa o mais possível.

13. Comparando com outras disciplinas, gosto de Língua Inglesa:

(3) a) mais que todas as outras.

(2) b) o mesmo que as outras.

(1) c) menos que todas as outras.

14. Se houvesse um Clube de Língua Inglesa na minha escola, eu:

(2) a) iria de vez em quando.



(3) b) estaria muito interessado em frequentar o clube.

(1) c) definitivamente não iria participar.

15. Se pudesse decidir aprender ou não Língua Inglesa, eu:

(3) a) iria definitivamente querer aprender.

(1) b) iria desistir.

(2) c) não sei se iria querer aprender ou não.

16. Acho que aprender Língua Inglesa:

(1) a) não é nada interessante.

(2) b) não é mais interessante que as outras disciplinas.

(3) c) é muito interessante.

17. Se houvesse oportunidade e eu soubesse o suficiente de Língua Inglesa, eu assistiria 
a programas de televisão em Língua Inglesa:

(2) a) às vezes.

(3) b) tanto quanto possível.

(1) c) nunca.

18. Se tivesse oportunidade de assistir a uma peça de teatro em Língua Inglesa, eu:

(2) a) só iria se não tivesse mais nada para fazer.

(3) b) iria certamente.

(1) c) não iria.

19. Se houvesse uma família que falasse Língua Inglesa onde moro, eu:

(1) a) nunca falaria com eles em Língua Inglesa.

(2) b) por vezes falaria com eles em Língua Inglesa.

(3) c) falaria com eles em Língua Inglesa tanto quanto possível.

20. Se tivesse oportunidade e soubesse o suficiente de Língua Inglesa, eu leria revistas e 
jornais em Língua Inglesa:

(3) a) tanto quanto possível.

(1) b) nunca.



(2) c) não muito frequentemente.



iPad na aula de Inglês!
Sílvia Roda Couvaneiro!
Instituto de Educação!

Questionário aos professores - Utilização das tecnologias!
!

Nome: _____________________________ Escola: _______________________!!
1) Com que frequência utiliza o computador para realizar pesquisas para a 
planificação das aulas?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!
! 1! ! 2! ! 3! !      4! ! !    5!!
2) Com que frequência utiliza o computador para construir materiais didácticos 
para suporte ao trabalho dos alunos.!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
3) Com que frequência utiliza o computador para enviar emails para com 
colegas?  !
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
4) Com que frequência utiliza o computador para enviar emails aos 
encarregados de educação/pais dos alunos?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
5) Com que frequência utiliza o computador para adaptar actividades às 
necessidades individuais dos alunos?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
6) Com que frequência utiliza o computador para elaborar testes, exames ou 
fichas de avaliação?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
7) Com que frequência utiliza o computador para dar suporte à realização das 
actividades de ensino em sala de aula?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
8) Com que frequência utiliza o computador para trocar emails com os seus 
alunos?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!!
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9) Com que frequência recorre a softwares, aplicações e websites para apoiar 
o ensino na sala de aula?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
10) Com que frequência utiliza o computador procurar materiais adaptados às 
necessidades educativas dos alunos?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
11) Com que frequência utiliza o computador para manter registo da avaliação dos 
alunos?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
12) Durante as suas aulas, com que frequência os alunos utilizaram o computadores 
para realizar trabalhos ou tarefas em grupo?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
13)  Com que frequência utiliza softwares, aplicações e websites para promover um 
ensino mais ajustado às diferentes necessidades educativos dos alunos?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
14)  Com que frequência utiliza o computador para dinamizar as actividades de 
ensino-aprendizagem na sala de aula?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
15) Durante as suas aulas, com que frequência os alunos utilizam o computador para 
actividades de resolução de problemas?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
16) Durante as suas aulas, com que frequência os alunos utilizam o computador para 
fazer apresentações para os colegas?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
17) Com que frequência utiliza o computador para calcular e registar a avaliação dos 
alunos?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
18) Com que frequência propõe aos alunos que editem fotos, imagens utilizando o 
computador?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
19) Com que frequência propõe aos alunos que construam gráficos ou tabelas 
utilizando o computador?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!!



20) Durante as suas aulas, com que frequência promove que os alunos pesquisam e 
recolhem informação utilizando softwares ou a internet?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
21) Com que frequência propõe aos alunos que construam e publiquem páginas Web 
(sites, blogues)?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
22) Com que frequência propõe aos alunos que elaborem e desenvolvam projectos 
multimédia utilizando o computador?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
23) Com que frequência utiliza o computador para atribuir e divulgar as notas aos 
alunos? !!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!
24) Com que frequência utiliza o computador para enviar emails para os órgãos 
de gestão escolar?!!
Muito Raramente     Raramente     Algumas vezes     Com frequência     Muito frequentemente!!



iPad na aula de Inglês!
Sílvia Roda Couvaneiro!
Instituto de Educação!

Entrevista aos professores!
Escola: _______________________________________________!!
Introdução!
Caro colega,!
muito obrigada por toda a disponibilidade demonstrada durante esta investigação. Após análise 
cuidada dos dados recolhidos com os questionários junto dos alunos, algumas questões de 
investigação ficaram por aferir. Contudo, estas pareceram mais evidentes durante a 
implementação do estudo, pelo que gostaríamos de recolher a sua opinião a esse respeito.!!
Gostaríamos que respondesse com sinceridade a cada uma das questões que são colocadas 
abaixo. Estando divididas em três partes, a primeira centra-se na unidade didática planificada e 
respetivos materiais ou recursos educativos digitais bem como no tipo de tecnologias utilizadas 
pelo professor. A segunda centra-se na motivação e envolvimento dos alunos nas tarefas 
propostas ao longo do estudo, sendo a terceira sobre os produtos realizados pelos alunos, tanto 
quanto à forma como quanto à qualidade dos mesmos.!!
Agradecemos desde já a disponibilidade para responder a um segundo momento de avaliação 
deste projeto de investigação.!!
Parte I - Unidade Didática e Materiais ou Recursos Educativos 
Digitais; tecnologias utilizadas pelo professor!
!
1. Na sua opinião, em que medida esta unidade didática para o trabalho de “Extensive Reading” 

é distinta das outras que costuma trabalhar com os seus alunos?  

2. Considerando os materiais didáticos facultados aos alunos (nomeadamente o iBook “Isaac 
Asimov & Someday” como todos os elementos interativos de video, imagem e exercícios, o 
documento Keynote para planificação da produção final dos alunos e o vídeo modelo) e 
considerando as ferramentas que utilizámos para os facultar aos alunos (Edmodo, iTunes U), 
diga em que medida este trabalho de concepção lhe parece diferente dos materiais que 
costuma produzir. 

1. Muito mais motivante porque os alunos tiveram um papel ativo visto terem conhecimento de 
que iriam elaborar um projeto final.

2. Esta unidade de trabalho diferencia-se, sobretudo, pelo tipo de materiais didáticos utilizados e 
pelas tarefas realizadas pelos alunos.

1. Os materiais utilizados foram mais aliciantes e deu alguma autonomia aos alunos visto terem 
acesso a videos interativos, a imagens e exercícios com feed-back imediato o que 
habitualmente não acontece neste tipo de trabalho com os manuais tradicionais.
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3. Considerando os equipamentos utilizados (iPad para professores e alunos, Apple TV e 
projetor) bem como todas as ferramentas (iBooks Author, iTunesU course manager, Edmodo, 
as diversas apps de produção e gestão de sala de aula), quais deseja passar a integrar com 
regularidade na sua prática letiva?  

Parte II - Motivação e envolvimento dos alunos!
!
1. Considera que esta turma esteja motivada para a aprendizagem da língua inglesa? Como é 

que a turma o evidencia?  

2. Quando comunicou aos seus alunos que iriam participar neste projeto qual foi a reação da 
turma? E depois de terminado o estudo?  

3. Nas primeiras aulas, que dizem respeito às actividades de preparação da leitura e 
aproximação à temática, leitura colaborativa e compreensão, apresentação de elementos 
pertinentes do enredo e seu debate em aula, considera que tenha havido diferença na 
motivação e envolvimento dos alunos para as tarefas de leitura comparando com outros 
momentos de leitura extensiva anteriores? Em que medida? E nos momentos de debate?  

4. Nas aulas seguintes, em que os alunos prepararam os seus projetos de vídeo e os 
executaram, considera que tenha havido diferença na motivação e envolvimento dos alunos 

2. Embora produza materiais diversificados para os alunos, esta foi a primeira experiência que 
eles tiveram com materiais interativos. O feedback imediato, a utilização do iTunes U e os 
exemplos para os alunos foram, sem dúvida, as maiores diferenças a registar. Em relação ao 
Edmodo, este já era utilizado por mim, como meio de divulgação de fichas de trabalho e material 
de apoio ao estudo.

1. Todos. Adoraria saber trabalhar com todos eles. É um mundo que transforma uma sala de 
aula em algo muito motivante.

2. Vou continuar a utilizar o iPad nas aulas, bem como as aplicações que foram utilizadas 
durante esta unidade didática. Já conhecia algumas das apps, nomeadamente, Edmodo e 
Keynote. Vou tentar implementar a utilização iBooks com mais regularidade. 

1. Sim, estão muito motivados.São participativos em sala, muitos frequentam institutos de 
línguas pois sabem que o inglês é importante para o futuro deles e têm a motivação de a 
viagem de finalistas ser a Londres.

2. Sim. A maioria dos alunos gosta da língua inglesa e mostra disponibilidade para a sua 
aprendizagem.

1. Ficaram muito empolgados. Ainda mais motivados e recetivos a este tipo de trabalho.

2. Os alunos reagiram de forma muitíssimo positiva e mostraram-se altamente motivados para a 
utilização de iPads enquanto instrumento de trabalho. Depois do estudo, mostraram-se muito 
satisfeitos e entusiasmados pela a utilização de novas tecnologias na sala de aula, sentido que 
as suas expectativas não tinham sido goradas.

1. Sem dúvida. Nos outros momentos de leitura extensiva decorrido algum tempo de aula a 
postura dos alunos era de "grande seca”. Com este metodo a motivação foi constante em todas 
as etapas.

2. Sim. Os alunos, que, por norma, não são muito participativos revelaram-se menos inibidos e 
esforçaram-se para que a sua participação fosse feita em inglês.



para as tarefas comparando com outros trabalhos de grupo anteriores? Em que medida?  

5. Considera que este projeto pode ter tido impacto no desenvolvimento da competência  
comunicativa, especificamente no que diz respeito à produção oral dos seus alunos? De que 
forma? Notou diferenças em alguns alunos em particular?  

6. Aquando do momento de comunicação e apresentação oral à turma dos projetos de vídeo 
realizados, considera que tenha havido diferença na motivação e envolvimento dos alunos 
para a respetiva comunicação em língua inglesa? Em que medida?  

7. Se este estudo tivesse sido realizado ao longo de todo o ano letivo, que diferenças imagina 
que encontraríamos agora no que respeita à motivação e envolvimento dos alunos?

8. Os resultados dos questionários aos alunos revelaram níveis elevados de motivação para a 
aprendizagem da língua inglesa. Contudo, não se verificou uma diferença significativa antes e 
depois do estudo. Na sua opinião, porque razão isso não ficou evidente nos resultados dos 
questionários?!

Parte III - Produtos dos alunos!
!
1. Considerando os trabalhos apresentados pelos alunos, em que medida são diferentes de 

outros trabalhos realizados em grupo em aula para esta disciplina?  

1. Sim houve. Todos se envolveram e não apenas alguns que trabalharam. Por vezes há 
tendencia para alguns elementos do grupo não se envolverem na elaboração do trabalho 
esperando que outros o façam por eles.

2. A maior diferença a registar foi o grau de envolvimento dos alunos. Todos participaram no 
trabalho de igual modo, desenvolvendo o seu projeto de forma ordenada, em silêncio e em 
colaboração.

1. Sim bastante. Alunos que habitualmente são pouco participativos em sala de aula (apenas 
quando solicitados) tiveram uma participação mais interventiva nestas aulas.

2. Sim. Os alunos com mais dificuldades esforçaram-se por participar em inglês, coisa que até 
aqui não tinham feito.

1. Sim. Porque era um trabalho diferente de um simples Powerpoint.

2. Sim, os alunos estavam empenhados na apresentação, orgulhosos do seu trabalho e 
ansiosos pelo feedback dos colegas. Todos fizeram a sua apresentação em língua inglesa e 
revelaram uma maior facilidade na aplicação do vocabulário aprendido.

1. Os alunos estariam muito mais recetivos para a disciplina porém como são uma turma que se 
"cansa rapidamente" das estratégias aplicadas  iria obrigar o professor a estar constantemente 
a repensar outras estratégias ainda mais motivadoras.

2. Creio que neste momento a competência comunicativa dos alunos estaria ainda mais 
desenvolvida.

1. Não sei como explicar. Efetivamente verifiquei que durante o trabalho a motivação era grande 
porém depois voltamos ao mesmo método e retomaram a rotina e a postura habitual.

2. Talvez porque os alunos já estivessem motivados para a aprendizagem da língua. A diferença 
está relacionada com o modo como aprendem a língua e não tanto se a aprendem.

1. As apresentações habituais são em powerpoint ou em cartolinas e são mais básicas, mais 
simples e menos aliciantes. Estas são muito mais apelativas.

2. Estes trabalhos envolvem uma maior entrega de todos os elementos do grupo e 
proporcionam uma maior interação entre os elementos do grupo.



2. Quanto à qualidade, considera ter havido uma diferença significativa no aproveitamento 
especificamente da produção oral dos seus alunos?  

3. Se este estudo tivesse sido realizado ao longo de todo o ano letivo, que diferenças imagina 
que encontraríamos agora no que respeita aos trabalhos realizados pelos alunos?!

1. Sim, em alguns. Os que eram menos participativos em aula desinibiram-se e agora estão 
mais participativos.

2. Sim, sobretudo nos alunos com maiores dificuldades e que muitas vezes se recusavam a 
participar na aula e a realizar apresentações orais.

1. Seriam trabalhos com muito mais qualidade e mais creativos.

2. Os trabalhos seriam realizados em menos tempo, uma vez que os alunos já estariam 
bastante familiarizados com o iPad e as apps utilizadas, e creio que a qualidade dos trabalhos 
seria ainda melhor.
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