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Resumo 

Este relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Didática de Iniciação à 

Prática Profissional IV do Mestrado de Ensino de Informática e teve como objetivos, 

em primeiro lugar, planear e organizar aprendizagens para uma disciplina de 

informática do ensino secundário e, seguidamente, documentar, avaliar e partilhar a 

experiência da prática de ensino supervisionada.  

A prática supervisionada decorreu na Escola Secundária de Sacavém, com os 

alunos do 12º do curso profissional Técnico de Informática de Gestão, na disciplina de 

Sistemas de Informação, no módulo Acesso Remoto a Bases de Dados. Teve como 

objetivo o ensino e a resolução de problemas na programação, utilizando a linguagem 

de programação scripting PHP, através da criação de um Website denominado “As 

minhas músicas preferidas”, que geria os dados da base de dados remota. A gestão era 

realizada através da inserção, listagem e eliminação dos dados do banco de dados 

utilizado, caracterizando o Website como dinâmico e versátil. 

Para a realização da intervenção foi necessária a caraterização de todo o 

ambiente envolvente da turma. Planificaram-se da forma mais adequada as aulas desta 

turma, com o objetivo de que os alunos no fim de intervenção fossem: (i) capazes de 

resolver problemas de programação; (ii) autónomos na resolução dos problemas de 

programação apresentados; (iii) capazes de compreender as necessidades associadas ao 

desenvolvimento de aplicações com recurso a bases de dados remotas. Durante a 

intervenção foi realizada a avaliação dos alunos e da própria intervenção. No final foi 

feita uma reflexão sobre esta última. 

 

Palavras-chave: Programação; Linguagem de Scripting; Desenvolvimento; Linguagem 

de Programação; Website; SQL; Base de Dados 
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Abstract 

This report was prepared within the Unit of Initiation to Professional Practice IV 

of the Master's Degree in Computer Education and it had as objectives, in the first 

place, to plan and organize the learning process for the computing subject of the 

secondary education program and, next, to document, evaluate and share the experience 

of  supervised teaching practice. 

The supervised practice took place in Escola Secundária de Sacavém, with the 

students of the 12th grade class of Management Computer Technician professional 

course, in the subject Information Systems, module Databases Remote Access. It had as 

objective the teaching and problem solving in programming, using the programming 

scripting language PHP, throught the creation of a website called “My favorite songs” 

that accesses a remote database. The access was done through the insertion, listing and 

deletion of the data from the database used, featuring the website as dynamic and 

versatile. 

To carry out the intervention, fully characterizing the surrounding environment 

of the class was necessary. The lessons for this class where then adequately planned, in 

order that students, by the end of the intervention, were: (i) able to solve programming 

problems; (ii) autonomous in solving the programming problems presented; (iii) able to 

understand the needs of developing applications using remote databases. During the 

intervention, students and intervention itself were both evaluated. At the end, a 

reflection on the intervention was made. 

 

 

Key words: Programming; Scripting Language; Development; Programming 

Language; Website; SQL; Database 



viii 
 

  



ix 
 

Índice Geral 

1. Introdução ..................................................................................................................... 1 

2. Caraterização do Local e Unidade Didática de Intervenção ......................................... 5 

2.1 A Comunidade ............................................................................................ 5 

2.2 A Escola/Agrupamento ............................................................................... 6 

2.3 A Turma ...................................................................................................... 6 

2.3.1 Os alunos. ........................................................................................................ 7 

2.3.2 A sala de aula. ................................................................................................. 8 

2.3.3 Os interesses. ................................................................................................... 9 

2.3.4 A família. ....................................................................................................... 10 

2.3.5 A vida escolar. ............................................................................................... 11 

2.3.6 A tecnologia. ................................................................................................. 12 

2.3.7 Ambições. ...................................................................................................... 13 

2.4 O Curso ..................................................................................................... 13 

2.5 A Disciplina .............................................................................................. 16 

2.6 O Módulo .................................................................................................. 17 

2.7 A Integração do Módulo 7 neste Ambiente .............................................. 18 

3. Problematização relativa à Temática a Ensinar .......................................................... 21 

4. Enquadramento da Atividade de Intervenção ............................................................. 27 

4.1 Cenário de Aprendizagem ........................................................................ 27 

4.2 A Metodologia .......................................................................................... 28 

4.3 As Principais Ferramentas de Desenvolvimento ...................................... 29 

4.3.1 A plataforma Moodle. ................................................................................... 30 

4.3.2 PHP ................................................................................................................ 31 

4.3.3 Apache. .......................................................................................................... 32 

4.3.4 Mysql. ............................................................................................................ 33 

4.3.5 Notepad++. .................................................................................................... 33 

4.4 A Base de Dados ....................................................................................... 34 



x 
 

4.5 O Projeto a realizar ................................................................................... 35 

4.6 Avaliação dos alunos ................................................................................ 38 

5. Plano da Intervenção .................................................................................................. 41 

5.1 Plano geral da intervenção ........................................................................ 41 

5.2 Planos individuais das aulas ..................................................................... 43 

6. Realização da Intervenção .......................................................................................... 51 

6.1 Primeira aula: 21/11/2014, de 90 minutos ................................................ 51 

6.1.1 Objetivos da aula. .......................................................................................... 51 

6.1.2 Reflexão......................................................................................................... 52 

6.2 Segunda aula: 25/11/2014, 135 minutos ................................................... 55 

6.2.1 Objetivos da aula. .......................................................................................... 55 

6.2.2 Reflexão......................................................................................................... 56 

6.3 Terceira aula: 28/11/2014, 90 minutos ..................................................... 58 

6.3.1 Objetivos da aula. .......................................................................................... 58 

6.3.2 Reflexão......................................................................................................... 59 

6.4 Quarta aula: 01/12/2014, 135 minutos ...................................................... 62 

6.4.1 Objetivos da aula. .......................................................................................... 62 

6.4.2 Reflexão......................................................................................................... 62 

6.5 Quinta aula: 02/12/2014, 135 minutos ...................................................... 65 

6.5.1 Objetivos da aula. .......................................................................................... 65 

6.5.2 Reflexão......................................................................................................... 66 

6.6 Sexta aula: 05/12/2014, 90 minutos .......................................................... 68 

6.6.1 Objetivos da aula. .......................................................................................... 68 

6.6.2 Reflexão......................................................................................................... 68 

6.7 Sétima aula: 09/12/2014, 135 minutos ..................................................... 70 

6.7.1 Objetivos da aula ........................................................................................... 70 

6.7.2 Reflexão......................................................................................................... 71 

7. Avaliação na intervenção ........................................................................................... 73 

7.1 Avaliação das Aprendizagens na Intervenção .......................................... 73 



xi 
 

7.2 Análise dos Resultados das Grelhas de Autoavaliação e Heteroavaliação 77 

7.3 Análise da Intervenção ............................................................................. 82 

7.3.1 Intervenção da professora. ............................................................................. 82 

7.3.2 Avaliação da intervenção e projeto. .............................................................. 83 

7.3.3 Avaliação das aprendizagens realizadas. ....................................................... 86 

8. Reflexão Final ............................................................................................................ 89 

9. Referências Bibliográficas.......................................................................................... 95 

Anexos ............................................................................................................................ 99 

 

  



xii 
 

  



xiii 
 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1 - Demografia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho ....... 5 

Tabela 2 - Notas dos alunos na disciplina de SI ................................................. 12 

Tabela 3 - Plano de estudos para o curso profissional de TIG ........................... 14 

Tabela 4 - Linguagens de Programação populares - estudo TIOBE Software de 

Janeiro 2015 .................................................................................................................... 23 

Tabela 5 - Módulos definidos para o 12º ano da disciplina de SI....................... 29 

Tabela 7 – Fases do trabalho a realizar ............................................................... 38 

Tabela 8 – Grelha de observação - postura dos alunos na aula nº 1 ................... 53 

Tabela 9 – Grelha de observação da ficha de estudo da 1ª aula ......................... 54 

Tabela 10 - Grelha de observação do código a estudar na 2ª aula ...................... 56 

Tabela 11 - Grelha de observação sobre postura dos alunos da aula nº 2 .......... 58 

Tabela 12 – Grelha de observação do código a estudar na 3ª aula ..................... 59 

Tabela 13 - Grelha de observação do projeto final na 3ª aula ............................ 60 

Tabela 14 - Grelha de observação da aula nº 3 sobre atitudes e valores ............ 61 

Tabela 15 - Grelha de observação sobre postura dos alunos da aula nº 4 .......... 63 

Tabela 16 - Grelha de observação do projeto final na 4ª aula ............................ 65 

Tabela 17 - Grelha de observação do projeto final na 5ª aula ............................ 67 

Tabela 18 - Grelha de observação sobre postura dos alunos da aula nº 5 .......... 68 

Tabela 19 - Grelha de observação do projeto final na 6ª aula ............................ 69 

Tabela 20 - Grelha de observação sobre postura dos alunos da aula nº 6 .......... 70 

Tabela 21 - Resumo das grelhas sobre atitudes e valores dos alunos ................. 74 

Tabela 22 - Resumo das grelhas sobre capacidades e aptidões dos alunos ........ 75 

Tabela 23 – Avaliação segundo a Grelha de avaliação do projeto desenvolvido 76 

Tabela 24 - Nota Final ........................................................................................ 77 



xiv 
 

Tabela 25 – Grelha de autoavaliação e heteroavaliação do aluno nº 1 ............... 78 

Tabela 26 - Grelha de autoavaliação e heteroavaliação do aluno nº 2 ............... 79 

Tabela 27 - Grelha de autoavaliação e heteroavaliação do aluno nº 3 ............... 80 

Tabela 28 - Grelha de autoavaliação e heteroavaliação do aluno nº 4 ............... 81 

Tabela 29 – Avaliação da professora pelos alunos ............................................. 83 

Tabela 30 – Avaliação e expetativas dos alunos durante a intervenção ............. 83 

Tabela 31- Resposta à questão nº 1 sobre projeto realizado ............................... 86 

Tabela 32 – Resposta à questão nº 2 sobre projeto realizado ............................. 87 

Tabela 33 - Resposta à questão nº 3 sobre projeto realizado .............................. 87 

 

  



xv 
 

Índice de Figuras 

Figura 1 - Origem dos pais dos alunos 

Figura 2 – Planta da Sala de Aula 

Figura 3 - Passatempos dos alunos 

Figura 4 - Ambiente familiar do aluno (com quem vive) 

Figura 5 - Distribuição do estado civil dos pais dos alunos 

Figura 6 - Local habitual de estudo do aluno 

Figura 7 – Frequência de hábitos de estudo 

Figura 8 - Acesso em casa à internet 

Figura 9 – Acesso à internet segundo a finalidade 

Figura 10 – Perspetivas após término do curso TIG 

Figura 11- Quadro resumo – dificuldades no ensino da programação na literatura 

da especialidade - artigo de Bini, Elena (2010) 

Figura 12 – Página Top Músicas Mais Ouvidas 

Figura 13 – Estrutura possível das páginas a desenvolver 

Figura 14 – Feedback da ficha do aluno nº 4 

Figura 15 - Feedback da ficha do aluno nº 3 

Figura 16 - Do que os alunos mais gostaram na intervenção 

Figura 17 - Do que os alunos gostaram menos na intervenção 

 

  



xvi 
 

  



xvii 
 

 

Lista de Abreviaturas, Acrónimos e Siglas 

 

 

BD – Base de Dados 

HTML – Hyper Text Markup Language 

HTTP - Hyper-TextTransfer Protocol 

PHP – PHP: Hypertext Preprocessor 

SASE - Serviço de Ação Social Escolar 

SGBD - Sistema de Gestão de Bases de Dados  

SI – Sistemas de Informação 

SQL – Structured Query Language 

TIG – Técnico de Informática de Gestão 

 

 

  



xviii 
 

 

  



  

    
 

1. Introdução 

Este relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Didática de Iniciação à 

Prática Profissional IV do Mestrado de Ensino de Informática e teve como objetivos, 

em primeiro lugar, planear e organizar aprendizagens para uma disciplina de 

informática do ensino secundário e, seguidamente, documentar, avaliar, investigar e 

partilhar a experiência da prática de ensino supervisionada.  

A prática supervisionada decorreu no âmbito do curso profissional Técnico de 

Informática de Gestão da Escola Secundária de Sacavém, entre 21 de Novembro de 

2014 e 9 de Dezembro de 2014. 

O conteúdo programático do módulo 7 da disciplina de Sistemas de Informação 

(SI) preconiza o desenvolvimento de competências na criação de uma aplicação web 

que acede de forma remota a uma base de dados. Em particular, pretende-se capacitar os 

alunos para o desenvolvimento de um Website que aceda aos dados de uma base de 

dados remota, utilizando a linguagem de programação de scripting PHP, 

disponibilizando assim uma informação dinâmica e versátil. 

A intervenção ocupou 765 minutos, ou seja, 12,75 horas das 36 previstas pelo 

programa do módulo 7 e, no seu decurso, foi proporcionada a cada aluno a possibilidade 

de desenvolver um Website com as características acima mencionadas. Pretendeu-se 

também, investigar se a linguagem de programação de scripting PHP, promove a 

ensino/aprendizagem das linguagens de programação. 

A intervenção realizou-se após o módulo das Aplicações Baseadas em Browsers 

e antes do módulo final de Projeto (proposto e desenvolvido autonomamente pelos 

alunos finalistas). 
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Este relatório está organizado em nove capítulos, iniciando-se com a presente 

introdução. 

No capítulo dois pretende-se caraterizar o ambiente em que os alunos desta 

turma estão integrados, caraterizando a dimensão física, a dimensão organizacional e a 

população escolar. 

No capítulo três pretende-se analisar e estudar, perante as características definidas 

no capítulo anterior e o módulo de intervenção, quais poderão ser as problemáticas no 

ensino da programação que poderão surgir, identificadas na literatura científica. 

No capítulo quatro, após conhecimento de todas as problemáticas que possam 

surgir, inicia-se o estudo das ferramentas de programação, tal como as de trabalho 

colaborativo propostas. Após o que é definido o projeto a ser desenvolvido pelos alunos e as 

respetivas grelhas de avaliação (dos alunos, do professor e da intervenção). 

No capítulo cinco é apresentada a planificação global das aulas, a planificação de 

cada uma das aulas, e os objetivos de aprendizagem definidos para os alunos. 

No capítulo seis é descrito como os alunos desenvolveram o projeto proposto, e 

apresentadas as avaliações diárias dos alunos segundo as grelhas de avaliação criadas 

anteriormente. 

No capítulo sete foi realizada uma análise das grelhas de avaliação dos alunos, da 

professora e da intervenção, tendo em conta os dados finais obtidos nas grelhas no decurso 

das aulas. 

No capítulo oito é feita uma reflexão final: sobre as aprendizagens realizadas no 

mestrado de ensino de informática e de que forma estas são percecionadas pela 

professora; sobre a intervenção, de que forma esta proporcionou a aprendizagem da 

programação aos alunos, dados os valores das grelhas de avaliação 
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No capítulo nove são listadas as referências bibliográficas utilizadas para a 

realização deste relatório. 
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2. Caraterização do Local e Unidade Didática de Intervenção 

Neste capítulo descreve-se o ambiente no qual decorreu a intervenção, através 

das caraterísticas e dos problemas da comunidade, da escola, da turma, do curso, da 

disciplina e do módulo. 

2.1 A Comunidade 

A Escola Secundária de Sacavém está localizada na cidade com o mesmo nome 

que é limite da zona oriental do concelho de Loures,  tem 4,08 km² de área e uma 

população de 18 469 habitantes. A sua densidade demográfica é de 4 526,7 hab/km². 

Sacavém foi sede de uma freguesia do mesmo nome, extinta em 2013. No 

âmbito de uma reforma administrativa nacional, e em conjunto com Prior Velho, integra 

agora uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho da qual é a sede. 

Tabela 1 - Demografia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho 

 

A freguesia, em termos de dimensão (ver Tabela 1), abrange a área da freguesia 

de Sacavém no período compreendido entre 4 de Outubro de 1985 (data da 

autonomização da Portela) e 30 de Junho de 1989 (altura em que o Prior Velho se 

separou de Sacavém), excluindo contudo a parte mais oriental de Sacavém, a leste 

da Linha do Norte. 
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2.2 A Escola/Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro teve a sua denominação 

homologada a 18 de Abril de 2013 e nasceu da fusão do Agrupamento de Escolas de 

Sacavém e Prior Velho com a Escola Secundária de Sacavém. 

Esta unidade organizacional é constituída, desde 01/09/2013, pelo conjunto dos 

seguintes estabelecimentos de ensino: 

 Escola Secundária de Sacavém (Escola Sede) 

 Escola Básica Bartolomeu Dias 

 Escola Básica de Sacavém 

 Escola Básica n.º 3 de Sacavém (Fonte Perra) 

 Escola Básica do Prior Velho 

 Jardim de Infância Quinta de S. José 

 Jardim de Infância Terraços da Ponte 

2.3 A Turma 

O ponto de partida para a caraterização foi o contacto com os alunos em sala de 

aula proporcionado pelo professor cooperante. A caraterização inicial da turma e dos 

alunos assentou nos registos de avaliação dos alunos nos módulos anteriores da 

disciplina, bem como em entrevistas aos alunos e ao professor cooperante. 

Para a caraterização da turma foram ainda elaborados dois formulários no 

Google, a que os alunos responderam. O primeiro destinou-se a complementar a 

caraterização da turma, já iniciada nas entrevistas (Anexo P - formulário do Google de 

caraterização da turma). O segundo foi um teste diagnóstico sobre os conhecimentos 

adquiridos (Anexo B - formulário Google e teste diagnóstico). 
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Estes formulários acabaram por ser preenchidos por apenas 4 dos 5 alunos 

iniciais, dada a desistência de um deles que, por dificuldades económicas familiares, 

teve de iniciar a atividade laboral. 

2.3.1 Os alunos. 

A turma IG do 12º ano tinha 4 alunos, 3 do sexo masculino e 1 do sexo 

feminino. 

Metade destes alunos tinha 19 anos e os restantes 20 anos, sendo a média etária 

de 19,5 anos. A sua nacionalidade era portuguesa, porém com pais de diferentes 

origens: 50% de Cabo-Verdianos, 25% de Guineenses e os restantes 25% Portugueses 

(ver Figura 1), ou seja, 75% de alunos com raízes africanas – uma proximidade cultural 

que claramente se refletiu na solidariedade e entreajuda entre todos, denotando-se que 

há uma preocupação e promoção da multiculturalidade pela escola, e pelo professor 

cooperante. 

 

Figura 1 - Origem dos pais dos alunos 

Deste conjunto de alunos, 3 (75%), declararam no inquérito que beneficiavam do 

apoio social do Serviço de Ação Social Escolar - SASE, dos quais 2 do escalão A e 1 do 

escalão B. Sendo que o SASE é o, uma estrutura de Apoio Sócio – Educativo com 

objetivo de apoiar os alunos com carências do tipo sociofamiliar, económicas ou 

Cabo 
Verde 

[2] 

Guiné 
[1] 

Portugal 
[1] 
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culturais, que dificultem o acesso à escola ou o processo de aprendizagem. Sendo os 

alunos com o escalão mais carenciado A, seguido do B, os que tem  apoio alimentar  no 

refeitório  da  escola e de   material  escolar. 

Os encarregados de educação dos alunos inquiridos eram os próprios, pois todos 

tinham já atingido a maioridade. 

2.3.2 A sala de aula. 

A sala de aula possui 13 computadores para os alunos e 1 para o professor. 

Dispõe de quadro interativo e projetor de vídeo, mesas com computadores à volta e 

janelas amplas do lado esquerdo. Há mesas ao centro para o trabalho sem recurso ao 

computador e também para trabalho colaborativo. É uma sala ampla, com bons 

recursos, adequada ao funcionamento das aulas de SI. (ver Figura 2). 
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Os alunos estão habitualmente dispostos como ilustrado pela imagem abaixo:

 

Figura 2 – Planta da Sala de Aula 

2.3.3 Os interesses. 

Foram apresentadas aos alunos 9 atividades de lazer e pediu-se que 

manifestassem as suas preferências. Ver televisão e, logo de seguida, a prática de 

desporto, foram as atividades de lazer que mais escolhidas. Note-se, no extremo oposto, 

que nenhum aluno manifestou apetência pela leitura (ver Figura 3). 
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Figura 3 - Passatempos dos alunos 

2.3.4 A família. 

A caraterização do ambiente familiar reflete que 75% dos alunos vivem em 

famílias convencionais, isto é, com o pai, a mãe e os irmãos. Os restantes 25% vivem 

em núcleos familiares restritos (um caso em que o aluno vive com o irmão – ver Figura 

4).  

 

Figura 4 - Ambiente familiar do aluno (com quem vive) 

Apesar de haver alunos a viver sem os pais, tal não se deve ao facto destes 

estarem divorciados (ver Figura 5). 



11 
 

 

Figura 5 - Distribuição do estado civil dos pais dos alunos 

2.3.5 A vida escolar.  

Os alunos estudam em casa (ver Figura 6), porém a frequência com que o fazem 

fica aquém do desejável para um aluno do 12º ano: 50% estuda apenas nas vésperas das 

provas de avaliação e, dos restantes 50%, 25% estudam semanalmente e os outros 

raramente (ver Figura 7). 

 

Figura 6 - Local habitual de estudo do aluno 

 

 

Figura 7 – Frequência de hábitos de estudo 
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Destes alunos, apenas um tem um módulo atrasado na disciplina de SI
 
(no 

entanto, no registo de notas dos alunos, tem um módulo reprovado), estando as médias 

dos módulos realizados na ordem dos 13,47 valores (ver Tabela 2). Apesar dos hábitos 

de estudo aquém do desejável, em sala de aula são trabalhadores e as metodologias de 

ensino do professor cooperante têm sido adequadas ao seu ritmo de aprendizagem, o 

que é relevante para o seu aproveitamento. 

Tabela 2 - Notas dos alunos na disciplina de SI 

Nome Média Nota Min Nota Max Módulos não terminados 

Aluno 1 13,2 11 15 - 

Aluno 2 13,6 10 16 M4 

Aluno 3 15,2 13 17 - 

Aluno 4 11,7 11 16 - 

 

2.3.6 A tecnologia. 

Quanto ao recurso às tecnologias, quase todos os alunos têm computador com 

acesso à internet em casa, com apenas uma exceção (no entanto, afirma aceder à 

Internet em casa para fazer pesquisas) (ver Figura 8). 

 

Figura 8 - Acesso em casa à internet 
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Em casa, 50% dos alunos utilizam a internet para aceder às redes sociais. Dos 

outros 50%, 25% acedem à internet para pesquisa e os restantes 25% acedem à internet 

para outras opções (ver Figura 9). 

 

Figura 9 – Acesso à internet segundo a finalidade 

2.3.7 Ambições. 

A perspetiva de futuro (ver Figura 10) de 75% destes alunos é de iniciar a vida 

profissional após a conclusão do curso. Os restantes 25% pretendem tirar um curso 

superior, se tiverem essa oportunidade.  

 

Figura 10 – Perspetivas após término do curso TIG 

2.4 O Curso 

O curso profissional de Técnico de Informática de Gestão, do nível secundário 

de educação e dando certificado de qualificação profissional de nível 3 e 12º ano, foi 

criado pela Portaria n.º 913/2005, de 26 de Setembro e enquadra-se na área de educação 

e formação de Ciências Informáticas. Este curso é dirigido a alunos que tenham 
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terminado o 9º ano de escolaridade e privilegia a inserção dos jovens no mercado de 

trabalho, embora também permita o prosseguimento dos estudos equivalentes ao 12º 

ano. 

O plano de estudos para este curso consta no Diário da República nº 185 de 26 

de Setembro de 2005, como mostra a figura seguinte: 

Tabela 3 - Plano de estudos para o curso profissional de TIG 

 

Este curso tem uma carga horária de 3100 horas, representando a componente de 

formação técnica mais de 50% do total (ver Tabela 3). Nesta componente, 15,75% das 

1600 horas atribuídas, ou seja, 252 horas letivas, estão previstas para a disciplina de SI. 

O perfil de desempenho do técnico de informática é descrito no Anexo 2 do mesmo 

Diário da República, nos seguintes termos:  

Profissional qualificado que possui competências no âmbito da gestão das 
organizações, nomeadamente na construção de modelos de gestão de 
negócios/projetos, criando matrizes com recurso a aplicações informáticas para 
as micro, pequenas e médias empresas, com vista à eficácia de resultados. Está 
apto a apoiar a coordenação de departamentos de informática e a proceder ao 
desenvolvimento, instalação e utilização de aplicações informáticas em qualquer 
área funcional de uma organização/empresa. (de acordo com o Decreto-lei nº 
74/2004 de 26 de Março) 
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As atividades principais desempenhadas por esta categoria profissional são: 

 Instalar, configurar e efetuar a manutenção de diferentes sistemas operativos e 

de software de aplicação; 

 Instalar, configurar, desenvolver e efetuar a manutenção de bases de dados; 

 Avaliar e participar na escolha de utilitários, assim como nas políticas de 

segurança em sistemas informáticos; 

 Desenvolver aplicações na área de gestão; 

 Avaliar e participar na escolha de ferramentas de gestão; 

 Analisar, testar e implementar ferramentas de gestão; 

 Parametrizar e adequar, a necessidades específicas, ferramentas de gestão 

existentes; 

 Analisar problemas e propor soluções adequadas aos meios existentes na 

empresa; 

 Desenvolver módulos que complementem as aplicações de gestão, à medida das 

necessidades da empresa; 

 Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a manutenção de aplicações 

informáticas, utilizando ambientes e linguagens de programação orientados a 

objetos, procedimentais e visuais; 

 Desenvolver, instalar e manter servidores, páginas e sistemas de informação nas 

tecnologias web; 

 Colaborar na gestão de meios humanos, materiais e financeiros; 

 Participar na execução da contabilidade geral da empresa; 

 Apoiar o processamento de salários; 

 Utilizar aplicações de faturação, stocks, contas correntes, imobilizadas, 

contabilidade e salários; 
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 Participar na organização dos processos e procedimentos das obrigações fiscais; 

 Participar nos processos e procedimentos referentes aos diversos regimes de 

proteção social; 

 Apoiar o expediente e o arquivo; 

 Participar na elaboração de relatórios e mapas de gestão. 

2.5 A Disciplina 

A disciplina de Sistemas de Informação, designada por SI, promove, ao longo de 

três anos letivos, a aprendizagem da automação dos sistemas de informação das 

organizações, com ênfase na informática e nas suas aplicações. Esta disciplina faz parte 

da componente técnica do curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos. Como atrás referido, o profissional habilitado com este curso, e de acordo 

com o seu perfil profissional, é um técnico qualificado que possui competências no 

âmbito da gestão dos sistemas de informação, nomeadamente para apoiar a coordenação 

de departamentos de informática e proceder ao desenvolvimento, instalação e utilização 

de aplicações informáticas em qualquer área funcional de uma organização/empresa, 

com vista à eficácia de resultados. 

Segundo o programa definido pelo Ministério da Educação, esta disciplina 

deverá desenvolver nos alunos as seguintes competências: 

 Utilizar as potencialidades e características das bases de dados relacionais nas 

suas múltiplas funções; 

 Desenhar e construir uma base de dados relacional; 

 Executar operações em bases de dados relacionais; 

 Definir interfaces de utilizador incluindo consultas complexas; 

 Instalar e configurar um servidor de bases de dados; 
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 Administrar, gerir e aplicar políticas de segurança num servidor de base de 

dados; 

 Criar cópias de segurança; 

 Disponibilizar conteúdos e informação na web; 

 Criar aplicações baseadas em browsers; 

 Criar um site com recurso a bases de dados remotas; 

 Desenvolver uma solução web completa que permita disponibilizar informação, 

de um modo simples e o mais flexível possível; 

 Cooperar com os outros e saber trabalhar em equipa; 

 Saber utilizar novas tecnologias de comunicação e informação 

 Saber gerir o tempo; 

 

O programa da disciplina é composto por 8 módulos com uma carga horária total 

de 252 horas, sendo 216 distribuídas pelos 7 módulos base e 36 destinadas a um módulo 

final, de projeto. No projeto final o aluno desenvolverá um sistema de informação para a 

web com acesso a bases de dados, explorando e articulando as aprendizagens dos 

módulos anteriores de forma a simular e a preparar a sua entrada no mercado de 

trabalho. 

2.6 O Módulo 

Neste módulo é esperado que os alunos sejam capazes de desenvolver uma 

aplicação web que aceda a uma base de dados remota, compreendendo e enumerando as 

necessidades daquela e utilizando uma linguagem script para ligação à base de dados 

por forma a obter um Website dinâmico e versátil. 

Em conformidade, os conteúdos serão no âmbito de: 

 Estrutura da linguagem de script 
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 Manipulação de dados com a linguagem de script 

 Ligação a bases de dados 

 Expressões SQL 

 Interação dos resultados das consultas com o código da linguagem de 

script 

 Fases de desenvolvimento de uma aplicação com recurso a bases de 

dados 

Dados os conteúdos e as atividades realizadas durante as 13,5 horas atribuídas a 

este módulo, espera-se que os alunos, no final, sejam capazes de: 

 Criar aplicações baseadas em browsers 

 Saber utilizar novas tecnologias de comunicação e informação 

 Estrutura da linguagem de script 

 Manipulação de dados com a linguagem de script 

o Ligação a bases de dados 

o Expressões SQL 

o Interação dos resultados das consultas com o código da 

linguagem de script 

 Fases de desenvolvimento de uma aplicação com recurso a bases de 

dados 

2.7 A Integração do Módulo 7 neste Ambiente 

A Escola Secundária de Sacavém é considerada uma escola bem equipada 

devido quer ao seu equipamento informático, quer às novas infraestruturas 

proporcionadas pela reabilitação da escola e, nesse sentido, proporciona boas condições 

de trabalho aos alunos. 
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Os alunos, segundo a planificação, teriam, no momento de intervenção, 

terminado os seis primeiros módulos da disciplina de SI, tendo adquirido os 

conhecimentos base para uma proposta de trabalho segundo o programa do módulo 7. 
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3. Problematização relativa à Temática a Ensinar 

De acordo com o plano de aulas desta turma, aquando da intervenção no módulo 

7, os alunos terão terminado os 6 módulos anteriores desta disciplina, tendo completado 

aprendizagens referentes a análise de sistemas, bases de dados e aplicações web. Estes 

conhecimentos são a base para a proposta de trabalho do módulo 7, relacionada com o 

acesso remoto a bases de dados. Após este 7 módulo, os alunos irão desenvolver, ao 

longo do oitavo e último módulo, um projeto autónomo e abrangente, tendo como base 

todos os módulos que o antecederam. 

Nos módulos anteriores à intervenção, os alunos estudaram: análise de sistemas; 

base de dados MySQL para criação, alteração, eliminação, acesso a dados de algumas 

bases de dados; criação de formulários HTML e criação de Websites utilizando a 

linguagem script PHP para acesso a bases de dados locais. No módulo da intervenção, 

os alunos desenvolverão uma aplicação em que irão aceder a uma dada base de dados 

remota SQL, recorrendo à linguagem de programação script PHP, por já estarem 

familiarizados com SQL, Apache e PHP dos módulos anteriores e devido a outros 

razões que incentivam a utilização destas tecnologias dada a problemática do ensino da 

programação e base de dados (focado nos seguintes subcapítulos). 

3.1 Problemática no Ensino da Programação  

A programação está em constante evolução e, se antes se desenvolviam os 

programas para executar em computadores locais, hoje, com a internet, os programas 

são desenhados para executar via web, em qualquer local: 

O mundo da programação de aplicações está em constante atualização. Se há uns 
anos atrás uma aplicação nativa era o ideal para correr numa máquina, hoje em 
dia a vertente web e os dispositivos móveis mudaram por completo todo o 
paradigma associado ao desenvolvimento de aplicações. (Pinto, 2013, p. 1) 



22 
 

 
 

Figura 11- Quadro resumo – dificuldades no ensino da programação na 

literatura da especialidade - artigo de Bini, Elena (2010) 

O ensino da programação tem sido difícil (ver Figura 11) dada a “grande 

quantidade de conceitos abstratos que dificultam a perceção do forte relacionamento 

entre as três disciplinas de programação, arquitetura de computadores e teoria da 

computação” (Almeida et al., 2010, p. 2). De facto, as linguagens de programação 

tradicionais cresceram de uma forte tipificação do Assembly e de uma tecnologia de 

compilação capaz de obter um código eficaz para as empresas. Porém, não são estas as 

caraterísticas que ajudam o principiante de programação. Como referido por diferentes 

autores: “System programming languages, such as C++ and Java (C++J) grew out of 

assembly language with strong typing added” (Warren, 2001, p. 1);” They also allow 

discipline to be enforced in large programming projects. None of these issues are of any 

interest to the novice. (Warren, 2001, p. 1). 

Em conformidade, as linguagens de scripting deverão ser utilizadas de forma a 

simplificar o ensino da programação, na altura em os alunos aprendem a resolver 

problemas, evidenciados pela literatura científica (ver Figura 11). No final estão mais 
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aptos a aprender as implicações da sintaxe e compilação nas linguagens de 

programação, como referido nas seguintes citações: “Conversely the modern"scripting 

languages"are sophisticated and powerful environments in which students can learn the 

basics of programming without the unnecessary complications entailed in the alternative 

approach.”(Warren, 2001, p. 1); “Scripting languages are interpreted, and thus the 

pressure for strong typing is eliminated, as the checks have to be made at run time 

anyway.” (Warren, 2001, p. 1) 

A linguagem de programação PHP é uma linguagem de scripting adequada a 

esta intervenção, em virtude da familiaridade que os alunos já têm com ela e de ser uma 

linguagem adequada ao ensino, dada a ausência da “carga complexa de regras de sintaxe 

e semântica “(Bini, 2010, p.46) que caracteriza as linguagens tradicionais. Além disso, é 

uma linguagem de scripting de grande popularidade e utilidade no futuro (ver Tabela 4), 

como citado: 

O PHP é sem dúvida uma das linguagens web de melhor custo-benefício -
projetos que são desenvolvidos nessa linguagem possuem diversas vantagens, 
tais como o baixo valor no investimento da infraestrutura para a manutenção da 
aplicação e a alta versatilidade da linguagem. (Meyer, Maximiliano,2014). 

Tabela 4 - Linguagens de Programação populares - estudo TIOBE Software de 

Janeiro 2015 

 

http://www.oficinadanet.com.br/autor/406-maximiliano-meyer
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3.2 Problemática no Ensino de Bases de Dados 

A falta de capacidades básicas no desenho de bases de dados sentida, pelos 

alunos recém-formados em tecnologias de informação e mesmo por profissionais de 

empresas, tem motivado algum debate na Europa comunitária a propósito da 

importância do desenho e modelação da base de dados no ensino das bases de dados. 

Para resolver esta questão, os investigadores afirmam que os estudantes precisam de 

adquirir as seguintes competências:  

1. Trabalhar em equipas de projeto; 

2. Conceptualizar/ desenvolver a estrutura/desenho de bases de dados; 

3. Relacionar um desenho conceptual com um desenho lógico/físico; 

4. Refletir e rever os, vários desenhos conceptualizados.  

Como se pode comprovar pela citação: 

Researchers have discussed the importance of database design and modeling in 
teaching databases. A recent European survey has found that new IT graduate 
recruits and current IT staff in organizations have experienced lack of primary 
skills in database design. To undertake this issue in stated that: a student requires 
the following skills: work in a project team, conceptualize a design, map a 
conceptual design to a logical/physical design and reflect and review 
intermediate designs. ( Al-Dmour, 2010, p.2) 

 
Para reduzir as dificuldades encontradas no ensino de bases de dados os 

estudantes são encorajados a compreender o cenário, a relacionar novas ideias e 

experiências com conhecimentos anteriores, através da chamada abordagem baseada em 

cenários: “Moreover, to promote deep learning of database topics, students are 

encouraged to understand the scenario, relate new experience and ideas to their prior 

knowledge that is scenario-based teaching approach.” (Al-Dmour, 2010, p. 2); “The 

main problem with the traditional teaching approach is that the abstract nature of 

database design process makes it challenging to deliver the theory of relational 

database, and to provide students with practical skills to perform effectively in real 

life.”( Al-Dmour,2010, p. 7) 
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Na perspetiva citada no parágrafo anterior, e dado que os alunos já estudaram os 

conceitos básicos de bases de dados, no módulo 7 pretende-se concretizar o acesso a 

uma base de dados remota numa aplicação web, com a preocupação de que os alunos 

percebam o cenário e de que este esteja relacionado com os seus conhecimentos prévios, 

bem como fornecer aos alunos capacidades práticas para atuarem eficazmente na vida 

real. A criação de uma página web com as músicas mais ouvidas numa aplicação 

informática (ou numa estação de rádio) é um cenário conhecido, real e próximo da 

vivência diária destes alunos, quer sejam do sexo masculino ou do feminino. É, por 

outro lado, um projeto que pretende dar motivação à aluna mais desmotivada deste 

curso, dada esta gostar muito de artes, música e dança, tal como os restantes alunos. 

Citando Freire:  

Os alunos motivados demonstram comportamentos e pensamentos que 
optimizam a aprendizagem e o desempenho, tais como tomar iniciativa, 
enfrentar o desafio ou utilizar estratégias de resolução de problemas. Exprimem 
também afectos positivos face à aprendizagem, como entusiasmo, curiosidade e 
interesse. Esses são os alunos que farão um percurso escolar mais longo, 
aprenderão mais e se sentirão melhor consigo mesmos (Freire, 2009, p. 282). 

O facto de ser um cenário real é mais uma vez apontado como fator vantajoso, 

como escreve Miranda, citando Freire: “a escola deveria preparar os estudantes para 

serem capazes de se adaptar de um modo flexível a novos problemas e situações, isto é, 

deveriam ensinar os alunos a transferir os conhecimentos acadêmicos às situações 

cotidianas da vida” (Miranda, 2005, p. 257).  
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4. Enquadramento da Atividade de Intervenção 

Este capítulo tem como objetivo, após a investigação sobre os processos de 

ensino, a caraterização do ambiente escolar e o conhecimento da turma: Descrever o 

planeamento da intervenção e organizações das aprendizagens dos alunos; Estudar as 

melhores ferramentas para concretização dos objetivos proposto; Adequar o projeto a 

realizar conforme proposto. 

4.1 Cenário de Aprendizagem 

Ao criar um cenário de aprendizagem (ver Anexo A) no ensino/aprendizagem 

pretende-se apresentar uma história que ajude o aluno a perceber o enunciado ou a 

proposta de trabalho antes mesmo de a conhecer, dado aquela pertencer a um contexto 

familiar ao aluno. Como afirmado: “Tais descrições (histórias), frequentemente 

designadas por cenários, apoiam o raciocínio sobre as situações de utilização, mesmo 

antes dessas situações realmente terem sido criadas”. (Matos, 2010, p. 5) 

Foi desenhado pela professora um cenário de aprendizagem (ver Anexo A), no 

qual se apresentou a história de um Website das músicas mais ouvidas na aplicação do 

dispositivo móvel dos alunos, como sugerido: 

Pensar em cenários de aprendizagem é algo que o professor faz na sua prática 
docente se considerar que ao planificar a sua prática pedagógica quotidiana, o 
professor desenha ou antecipa, de uma forma mais ou menos consciente, 
diferentes tipos de situações que procurará criar”. (Matos, 2010, p. 2) 
 
O desenho desse cenário teve em conta caraterísticas enumeradas por Matos 

como inovação, transformação, previsão/antevisão, imaginação, adaptabilidade, 

flexibilidade, amplitude/abrangência e colaboração/partilha.  
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4.2 A Metodologia 

Os alunos desta turma tiveram um bom aproveitamento nos módulos anteriores 

(ver Tabela 5), são trabalhadores e têm uma postura empenhada em sala de aula. Não 

obstante, tendo em conta a caraterização da turma, a maioria dos alunos tem um ritmo 

de trabalho inferior ao esperado para uma turma do 12º ano. Assim, optou-se por 

realizar um projeto simples mas englobante das aprendizagens previstas para este 

módulo. 

Nesta decisão foram consideradas as dificuldades encontradas pelos alunos na 

aprendizagem da programação. Visto que a aprendizagem de bases de dados foi o foco 

dos módulos anteriores, optou-se agora por disponibilizar uma base de dados aos alunos 

e deixá-los concentrar-se apenas na sua através da linguagem de script PHP. 

  



29 
 

Tabela 5 - Módulos definidos para o 12º ano da disciplina de SI 

 

4.3 As Principais Ferramentas de Desenvolvimento 

Inicialmente pensou-se em utilizar a ferramenta XAMPP 0F

1
, pois trata-se de uma 

plataforma de ambiente all-in-one popular, gratuita, criada pela Apache para ser 

extremamente fácil de instalar e de usar. O pacote XAMPP contém principalmente o 

gestor base de dados MySQL, o servidor web Apache e os interpretadores para 

linguagens de script PHP e Perl. O nome provém da abreviação de X  (para qualquer 

dos diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. O programa está 

disponibilizado com licença GNU e é utilizado com um servidor web livre e capaz de 

interpretar páginas dinâmicas. Atualmente o XAMPP está disponível para Microsoft 

Windows, GNU/Linux, Solaris e MacOS X. 

Na sala de aula, porém, já tinham sido instalados os vários componentes 

independentes do XAMPP, tais como o servidor web Apache, interpretador de PHP e o 

servidor de Base de Dados MySql (utilizadas módulos anteriores da disciplina de SI). E 

o editor de texto Notepad++. Assim, será este o software utilizado na intervenção. 

                                                 

 

1
 https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solaris
http://pt.wikipedia.org/wiki/MacOS_X
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4.3.1 A plataforma Moodle. 

A plataforma Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning, é uma plataforma ou sistema de gestão de aprendizagem e de trabalho 

colaborativo, de utilização livre, criada por Martin Dougiamas, em 2001, considerado 

um LMS (Learning Management System) e um VLE (Virtual Learning Environment). 

O Moodle foi construído com o objetivo de dar suporte no ensino, permitindo aos 

professores usufruir deste recurso como uma ferramenta para a sua prática letiva. 

Permite a criação de cursos online, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e 

comunidades de aprendizagem, tendo como filosofia uma abordagem social 

construtivista da educação (Pimentel, 2009).  

Citando Santos:  

O Moodle assenta numa filosofia baseada na liberdade, partilha, interação, 
colaboração e cooperação. Seguindo de perto Penerroud (2000), o Moodle 
enquadra-se em modelos pedagógicos intimamente relacionados com uma 
filosofia de escola que tem como objetivos: democratizar o acesso ao saber, 
desenvolver a autonomia e a reflexão do indivíduo, as suas competências e a sua 
capacidade de organizar e defender um ponto de vista. (Santos, 2013, p. 71) 

No final de Janeiro de 2013, havia mais de 75 mil portais Moodle 

implementados em 227 países, com mais de um milhão de utilizadores registados na 

comunidade Moodle. Estes portais dão suporte a mais de 7 milhões de disciplinas e são 

utilizados por mais de 60 milhões de utilizadores (dos quais cerca de 1 milhão são 

professores). Esta ferramenta pode ser considerada a ferramenta mais conhecida para 

gestão de sites de e-learning 1F

2
. 

Assim, será utilizada a plataforma Moodle de forma: a disponibilizar material de 

apoio aos alunos; a receber as várias fases do trabalho dos alunos; a dar feedback e 

                                                 

 

2
 Lisbôa et al., 2009, p.47 
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incentivo às propostas submetidas na plataforma pelos alunos; a sugerir manuais de 

apoio aos alunos.  

4.3.2 PHP 

O PHP (acrónimo recursivo para “PHP: Hypertext Preprocessor”) é 

uma linguagem interpretada gratuita, usada originalmente apenas para o 

desenvolvimento de aplicações executáveis no lado do servidor, capazes de gerar 

conteúdo dinâmico na web. Figura entre as primeiras linguagens passíveis de inserção 

em documentos HTML, dispensando em muitos casos o uso de ficheiros externos para 

eventual processamento de dados. O código é interpretado do lado do servidor pelo 

módulo PHP, que também gera a página HTML a ser visualizada do lado do cliente.  

Assim, será utilizada linguagem de script PHP para o desenvolvimento de uma 

aplicação que disponibiliza os dados de uma base de dados remota no website. Os dados 

podem de ser inseridos, listados ou eliminados através do website, geralmente pelo seu 

administrador. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fonte
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4.3.3 Apache. 

O Servidor Apache (Projeto Apache HTTP Server) foi desenvolvido como um 

esforço colaborativo para criar um software robusto, de nível comercial, cheio de 

recursos e livremente disponível para a implementação de código fonte de um servidor 

HTTP (web). O projeto é gerido em conjunto por um grupo de programadores 

espalhados pelo mundo, usando a internet e a web para comunicar, planear e 

desenvolver o servidor e respetiva documentação.  

O servidor Apache  (Servidor HTTP Apache, em inglês: Apache HTTP Server, 

Apache) é o mais bem-sucedido servidor web livre. Foi criado em 1995 por Rob 

McCool, então funcionário do NCSA (National Center for Supercomputing 

Applications). Numa pesquisa realizada em Dezembro de 2007, foi constatado que a 

utilização do Apache representa cerca de 47,20% dos servidores ativos no mundo. Em 

maio de 2010, o Apache serviu aproximadamente 54,68% de todos os sites e mais de 

66% dos milhões de sites mais movimentados. É a principal tecnologia da Apache 

Software Foundation, responsável por mais de uma dezena de projetos envolvendo 

tecnologias de transmissão via web, processamento de dados e execução de aplicativos 

distribuídos. 

É disponibilizado em versões para os sistemas operativos Windows, Novell 

Netware, OS/2 e diversos outros do padrão POSIX  (Unix, Linux , FreeBSD, etc.). 

Assim, ao instalar o Apache na máquina local, esta servirá para teste e 

desenvolvimento da aplicação, pois acederemos ao website como se estivéssemos a 

acede-lo pela Internet. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob_McCool
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob_McCool
http://pt.wikipedia.org/wiki/NCSA
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/POSIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unix
http://pt.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
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4.3.4 Mysql. 

O MySQL é um Sistema de Gestão de Bases de Dados  (SGBD) relacional, de 

licença dupla (sendo uma delas de software livre) que utiliza a linguagem SQL  

(Structured Query Language) para gestão de dados. 

O MySQL possui todas as características que uma base de dados de grande 

porte2F

3
, sendo reconhecida por algumas entidades como a base de dados open source 

com maior capacidade para concorrer com programas similares de código fechado, tais 

como SQL Server (da Microsoft) e Oracle. É atualmente um dos SGBD mais populares 

com mais de 10 milhões de instalações pelo mundo. 

Assim, no início será criado uma BD musical, após o que serão inseridos os 

dados desta base de dados. Durante os testes e desenvolvimento do wesite, o MySQL 

receberá da página PHP os pedidos de consulta e manipulação dos dados da base de 

dados utilizada, e então receberá a respetiva resposta, atualizado os dados da página. 

4.3.5 Notepad++. 

O Notepad++ é um editor de texto, de código fonte aberto, com licença/sistema 

operativo GNU/Linux (GNU GPL ou GPL). Suporta várias linguagens de programação 

no sistema Microsoft Windows  (sendo também possível a utilização em ambiente 

Linux via Wine), tais como: 

C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, Makefile, ASP, VB/VBScript, Script

, BAT, SQL,  CSS, Pascal, Perl, Python, Assembly, Ruby, Lisp, Smalltalk, PostScript, 

etc. 

                                                 

 

3
  tem uma facilidade maior para programação, tem funções mais simples, pode ser 

totalmente modificado, entre outras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://pt.wikipedia.org/wiki/SQL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
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Os utilizadores também podem definir as suas próprias linguagens usando um 

"sistema de definição de linguagem" integrado, que torna o Notepad++ extensível, para 

ter realce de sintaxe e compactação de excertos de código.  

Este editor já ganhou por duas vezes o prémio "SourceForge Community Choice 

Award" para a melhor ferramenta de desenvolvimento. O projeto é hospedado 

no TuxFamily desde Junho de 2010. Baseado no Scintilla, é escrito em C++ utilizando 

a API Win32 e usa a STL. O objetivo do Notepad++ é oferecer um fácil e eficiente 

binário com uma interface gráfica totalmente modificável. 

Assim, o editor Notepad++ será utilizado pelos alunos como editor de texto, em 

que estes desenvolverão o código HTML e PHP para as respetivas páginas com a 

mesma extensão. Este editor tem a vantagem de realçar as palavras reservadas da 

linguagem de programação utilizada, o que permite ser mais fácil detetar qualquer erro 

ao escrever na linguagem de programação utilizada. 

4.4 A Base de Dados 

No momento da intervenção os alunos já estavam familiarizados com a temática 

das bases de dados, visto esta fazer parte dos módulos anteriores à mesma. Não 

obstante, houve a preocupação de que o tema escolhido fosse: familiar aos alunos; parte 

das suas preferências nos tempos livres; algo pertencente à sua realidade do dia-a-dia; e, 

acima de tudo, fosse um fator de motivação. Dados estes critérios, propôs-se a 

realização de uma aplicação que gere os dados da base de dados musical remota, 

disponibilizando os dados das músicas no website, segundo a ordem de preferência do 

seu programador e permitindo ainda sua atualização, através da inserção ou eliminação 

dos dados das músicas da BD.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=TuxFamily&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Scintilla&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/API
http://pt.wikipedia.org/wiki/Win32
http://pt.wikipedia.org/wiki/Standard_Template_Library
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4.5 O Projeto a realizar 

Os alunos desenvolveram uma aplicação utilizando a linguagem de programação 

scripting PHP, que criará um website onde a primeira página (ver Figura 12) terá um 

menu com quatro hyperlinks para as diferentes páginas subordinadas (ver Figura 13). 

Cada uma destas páginas executará uma das seguintes funções: inserir uma música na 

base de dados top música, eliminar um registo da base de dados top música, procurar 

determinada música na base de dados e listar as músicas segundo a ordem em que se 

encontram no top das músicas. 

 

 

Figura 12 – Página Top Músicas Mais Ouvidas 

O projeto (ver Anexo O) será realizado por cada aluno individualmente. Numa 

fase inicial os alunos terão acesso à imagem do código de inserção, remoção, pesquisa e 

listagem de uma aplicação muito simples e implementarão o código, não esquecendo de 

comentar para que serve cada uma das principais funções de ligação e acesso a uma das 

bases de dados: mysql_connect, mysql_select_db, mysql_query, mysql_close. Numa 

fase subsequente os alunos desenvolvem as páginas propostas, de raiz, dado o 
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enunciado e a sugestão das imagens para as páginas a desenvolver, sendo livres de 

melhorar e personalizar a apresentação e formatação das páginas (ver Figura 13).  

 

Figura 13 – Estrutura possível das páginas a desenvolver 

Na página “inserir” pretende-se que sejam desenvolvidas duas páginas: a 

inserir.html, que terá o formulário onde serão digitados os dados a ser inseridos na base 

de dados, e a inserir.php, que terá como função a obtenção dos dados digitados e a 

inserção na base de dados (caso estejam conforme o formato pedido) com afixação da 

correspondente mensagem de sucesso (ou mensagem de erro, no caso contrário). 

Na página “eliminar” pretende-se que sejam desenvolvidas duas páginas, 

também: a eliminar.html, que terá o formulário onde será digitado o nome da música a 

eliminar na base de dados, e a eliminar.php, que terá como função a eliminação dos 

dados digitados dessa música caso esta exista na BD, com envio da correspondente 

mensagem de sucesso (ou mensagem de erro, no caso contrário). 

Na página “procurar” pretende-se, igualmente, que sejam desenvolvidas duas 

páginas: a procurar.html, que terá o formulário onde será digitado o nome da música a 

procurar na base de dados, e a procurar.php, que terá como função procurar a música 
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digitada e mostrar os dados dessa música caso esta exista na BD (ou enviar mensagem 

de erro, no caso contrário). 

Finalmente, da página “procurar” pretende-se que seja uma página listar.php que 

mostrará os dados das músicas da BD, segundo a ordem de preferência do ouvinte – ou 

enviará mensagem de erro, caso não existam músicas nesta BD. 

Esta proposta tem três fases (ver Tabela 6) de desenvolvimento: 

Numa fase inicial, será fornecida uma imagem do código a estudar e o código da 

base de dados a trabalhar, para que, ao criarem os ficheiros de extensão HTML e PHP, 

os alunos tenham uma experiência de sucesso e estudem o código PHP. 

Numa segunda fase, espera-se que os alunos, autonomamente ou, no limite, 

guiados pela professora, desenvolvam o projeto proposto criando as páginas sugeridas.  

Finalmente, os alunos apresentarão as suas páginas aos colegas, mostrando as 

mais-valias das mesmas e descrevendo o que mais os estimulou durante esse processo, 

após o que serão avaliados pelos seus pares e professores. 
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Tabela 6 – Fases do trabalho a realizar 

 Objetivo Ferramentas 
fornecidas 

Base de 
Dados  

Número 
de Aulas 

Fase 1 Criação de uma página e 
respetivos links simples 
dado a imagem do código 
de desenvolvimento. 
Promovendo assim: o 
estudo e motivação do 
aluno. 

Imagem do código de 
uma página 

Base de 
Dados 
Musical 1 

2 Aulas 

Fase 2 Desenvolvimento e 
criação de uma página e 
respetivos links com 
preocupação de ter uma 
formatação mais bonita 

Código da fase 1 a 
ser reformulado e 
adaptado nesta fase 

Base de 
Dados 
Musical 2  

4 Aulas 

Fase 3 Apresentação da página 
desenvolvidas 

Aplicação 
desenvolvida pelos 
alunos 

 1 Aulas 

4.6 Avaliação dos alunos 

O momento da avaliação é definido pela Lei 139/2012 como “um processo 

regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos 

adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno”. 

Na avaliação temos as três modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa.  

As grelhas de avaliação dos alunos foram preparadas tendo em conta dois eixos 

estruturantes: o plano de aulas e as orientações para a avaliação do programa da 

disciplina. A avaliação dos alunos será diagnóstica, formativa e sumativa. Os 

instrumentos de avaliação serão os seguintes: 

 Grelha de avaliação da Ficha de Estudo (ver Anexo C) 

 Grelha de observação Atitudes e Valores (15%) (ver Anexo E) 

 Grelha de observação Capacidades e Aptidões (15%) (ver Anexo F) 

 Grelha de avaliação do Projeto Desenvolvido (70%) (ver Anexo D) 
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Os dados das grelhas criadas, além de avaliarem as aprendizagens realizadas pelos 

alunos, pretendem também investigar e contribuir para a construção do conhecimento. 

Assim como afirma: 

A investigação é um processo privilegiado de construção do conhecimento. A 
investigação sobre a sua prática é, por consequência, um processo fundamental de 
construção do conhecimento sobre essa mesma prática e, portanto, uma actividade 
de grande valor para o desenvolvimento profissional dos professores que nela se 
envolvem activamente. (Ponte, 2002, p. 3) 

Propomo-nos então responder à seguinte questão:  

 A linguagem de programação PHP será adequada ao 

ensino/aprendizagem das linguagens de programação? 
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5. Plano da Intervenção 

Este capítulo pretende apresentar a planificação geral e de cada das aulas. 

Pretende-se que estas sejam um guia para a condução das aulas, tendo em conta: as 

características do meio envolvente dos alunos, as problemáticas de ensino acima 

referidas e o projeto proposto a ser desenvolvido pelos alunos. 

5.1 Plano geral da intervenção 
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Módulo: 7 - Programação Acesso Remoto a Bases de Dados                                                                                                        Ano letivo: 2014 / 2015     Ano: 12º       Turma: IG   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Analisar, estudar, executar e testar o código de uma página html/php 
simples 

 Aprender funções PHP de manipulação dos dados de uma base de 
dados remota 

 Familiarizar-se com a base de dados a trabalhar 

 Rever os métodos de acesso a base de dados 

 Compreender a estrutura e ligações da aplicação a desenvolver 

 Desenvolver as diferentes páginas em HTML e PHP 

 Compreender as formas de testar a página e ligações da página 

 Realizar a apresentação da página pelos alunos 

 Proceder à avaliação da atividade de um dos produtos 

 Proceder a avaliação e autoavaliação 

 Criar aplicações baseadas em browsers 

 Saber utilizar novas tecnologias de comunicação e informação 

 Estrutura da linguagem de script PHP 

 Manipulação de dados com a linguagem de script 
o Ligação a bases de dados 
o Expressões SQL 
o Interação dos resultados das consultas com o código da linguagem de script 

 Fases de desenvolvimento de uma aplicação com recurso a bases de dados 

ESTRATÉGIA GERAL DIA DA SEMANA Nº AULA TEMPO 

 Compreender e saber enumerar as necessidades de se desenvolverem aplicações com recurso a bases de 
dados remotas 

 Compreender e saber as funções de comunicação e acesso aos dados da base de dados  

 Compreender o processo de preparar a base de dados para o acesso posterior na aplicação 

 Compreender e saber utilizar a linguagem de script PHP na ligação remota a bases de dados 

 Compreender e saber criar aplicação dinâmica e versátil recorrendo a uma linguagem de script e a bases 
de dados 

6ª Feira 1, 3, 6 90’ 

3ª Feira 2, 5, 7 135’ 

2ª Feira 4 135’ 

RECURSOS 

AVALIAÇÃO 

SUMATIVA 
Teste diagnóstico 
Questionário sobre os conhecimentos dos alunos;  
Avaliação dos alunos nos módulos anteriores da disciplina 
Entrevista aos alunos 

 Software Apache, PHP, MySQL, Editor Notepad++ 

 Apresentações PowerPoint 

 Plataforma Moodle 

 Computadores com Acesso a internet 

 Manuais PHP online 

 Tutoriais de PHP 

 Diálogo com os alunos 

FORMATIVA 

Grelha de avaliação das páginas PHP e HTML a desenvolver 
Grelha de observação atitudes e valores dos alunos 
Grelha de observação capacidades e aptidões dos alunos 
Grelha de observação do trabalho final 
Grelha de auto e heteroavaliação dos alunos 
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5.2 Planos individuais das aulas 

Disciplina: Sistemas de Informação Aula: nº 1 Data: 21/11 

Modulo: 7 – Acesso Remoto a Base de Dados Tempo: 90 minutos 

Objetivos Específicos: Objetivos de Aprendizagem 

 Analisar, estudar, executar e testar o 
código de uma aplicação simples 

 Familiarizar-se com a base de dados a 
trabalhar 

 Aprender funções PHP de acesso aos 
dados de uma base de dados remota 

 Compreender os métodos de inserção 
dados na base de dados 

 Compreender e saber 
enumerar as necessidades de 
se desenvolverem aplicações 
com recurso a bases de dados 
remotas (1) 

 Compreender o processo de 
preparar a base de dados para 
o acesso posterior na aplicação 

Conteúdos Programáticos: 

 Noções de Base De Dados Remotas  

 Estrutura da linguagem de script 

 Manipulação de dados com a linguagem de script: 

 Ligação a bases de dados 

 Expressões SQL; 
 Interação dos resultados das consultas com o código da linguagem 

de script 

Atividades Recursos Avaliação Atividade conduzida 

Contextualização e plano 
de intervenção e diálogo 
com os alunos (5’) 

Diálogo com os alunos 
Observação 
Direta 

Professora + Aluno 

Apresentação sobre base 
de dados remotas pela 
professora 
Apresentação da base de 
dados a trabalhar nas 
aulas 
Apresentação da 
proposta de trabalho a 
realizar na aula (20’) 

Apresentação sobre BD 
remotas e a BD 
proposta a trabalhar 
 
 

Observação 
Direta 

Professora 

Observação 
Direta 

Professora 

Criação da base de dados 
no MySQL (5’) 

Código SQL para a 
criação da base de 
dados 

Observação 
Direta 

Aluno 

Inserção de dados na 
base de dados (5’) 

Código de revisão de 
inserção de dados na 
base de dados em SQL 

Observação 
Direta 

Aluno 

Realização de uma 
aplicação pelos alunos 
para a familiarização da 
temática BD Remotas 
(45’) 

Enunciado e proposta 
de resolução de uma 
aplicação 

Grelha de 
observação 

Aluno 

Notas: (1) Citação do programa de Sistemas de Informação de 2005 
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Disciplina: Sistemas de Informação Aula: nº 2 Data: 25/11 

Modulo: 7 – Acesso Remoto a Base de Dados Tempo: 135 minutos 

Objetivos Específicos: Objetivos de Aprendizagem 

 Analisar, estudar, executar e testar o 
código de uma aplicação simples 

 Familiarizar-se com a base de dados 
a trabalhar 

 Compreender os métodos de 
inserção de dados na base de dados 
 

  

 Compreender e saber enumerar as 
necessidades de se 
desenvolverem aplicações com 
recurso a bases de dados remotas 
(1) 

 Compreender o processo de 
preparar a base de dados para o 
acesso posterior na aplicação 

Conteúdos Programáticos: 

 Noções de Base De Dados Remotas  

 Estrutura da linguagem de script 

 Manipulação de dados com a linguagem de script: 

 Ligação a bases de dados 

 Expressões SQL; 
 Interação dos resultados das consultas com o código da linguagem 

de script 

Atividades Recursos Avaliação Atividade conduzida 

Apresentação sobre 
bases de dados remotas 
pela professora 
Apresentação da base de 
dados a trabalhar nas 
aulas 
Apresentação da 
proposta de trabalho a 
realizar na aula (20’) 

Apresentação sobre BD 
remotas e a BD 
proposta a trabalhar 
 
 

Observaçã
o Direta 

Professora 

Professora 

Realização de uma 
pequena aplicação pelos 
alunos para a 
familiarização da 
temática BD Remotas 
(45’) 

Enunciado e proposta 
de resolução de uma 
aplicação 

Grelha de 
observação 

Aluno 

Notas: 
(1) Citação do programa de Sistemas de Informação de 2005 
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Disciplina: Sistemas de Informação Aula: nº 3 Data: 28/11 

Modulo: 7 – Acesso Remoto a Base de 
Dados 

Tempo: 90 minutos 

Objetivos Específicos: Objetivos de Aprendizagem 

 Compreender a estrutura e ligações 
da aplicação a desenvolver 

 Desenvolver as diferentes páginas 
em HTML e PHP 

 Compreender as formas de testar a 
página e ligações da página 

 Compreender e saber utilizar a 
linguagem de script PHP na ligação remota 
a bases de dados 

 Compreender e saber criar aplicação 
dinâmica e versátil recorrendo a uma 
linguagem de script e a bases de dados 

Conteúdos Programáticos: 

 Estrutura da linguagem de script 

 Manipulação de dados com a linguagem de script: 

 Ligação a bases de dados 

 Expressões SQL; 

 Interação dos resultados das consultas com o código da linguagem de script 

 Fases de desenvolvimento de uma aplicação com recurso a bases de dados 

Atividades Recursos Avaliação 
Atividade 
conduzida 

Apresentação da 
aplicação a ser 
desenvolvida pelos 
alunos, com respetiva 
estrutura das páginas que 
a compõem (15’) 
 
Apresentação funções em 
PPH de acesso a base de 
dados 

Enunciado do 
projeto a 
desenvolver 
 
Apresentação sobre 
programação em 
PHP e proposta do 
projeto a 
desenvolver 
 
 

Observação 
Direta 

Professora 

Desenvolvimento da 
página menu.html (20’) 

Enunciado do 
projeto a 
desenvolver 
 
Imagem 
semelhante à 
página a ser 
desenvolvida 

Grelha de 
avaliação do 
projeto a 
desenvolver 
 

Aluno 

Desenvolvimento da 
página listar.php (40’) 

Aluno 
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Disciplina: Sistemas de Informação Aula: nº 4 Data: 1/12 

Modulo: 7 – Acesso Remoto a Base de 
Dados 

Tempo: 135 minutos 

Objetivos Específicos: Objetivos de Aprendizagem 

 Compreender a estrutura e ligações da 
aplicação a desenvolver 

 Desenvolver as diferentes páginas em 
HTML e PHP 

 Compreender as formas de testar a 
página e ligações da página 

 Compreender e saber utilizar a 
linguagem de script PHP na ligação remota a 
bases de dados 

 Compreender e saber criar aplicação 
dinâmica e versátil recorrendo a uma 
linguagem de script e a bases de dados 

Conteúdos Programáticos: 

 Estrutura da linguagem de script 

  

 Manipulação de dados com a linguagem de script: 

 Ligação a bases de dados 

 Expressões SQL; 

 Interação dos resultados das consultas com o código da linguagem de script 

Atividades Recursos Avaliação Atividade conduzida 

Apresentação da 2ª 
fase do projeto a 
desenvolver, 
contextualização das 
páginas a desenvolver 
dada a linguagem PHP 
(10’) 

Apresentação 
PowerPoint 

Observação 
Direta 

Professora 

Revisão da matéria e 
ponto da situação do 
projeto proposto (20’) 

Conversa individual 
com os alunos 

Grelha de 
avaliação do 
projeto a 
desenvolver 
 

Professor + Aluno 
Desenvolvimento da 
página inserir.html 
(20’’) 

Enunciado do projeto 
a desenvolver 
 
Imagem semelhante 
da página a ser 
desenvolvida 

Desenvolvimento da 
página inserir.php (30’) 
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Disciplina: Sistemas de Informação Aula: nº 5 Data: 2/12 

Modulo: 7 – Acesso Remoto a Base de 
Dados 

Tempo: 135 minutos 

Objetivos Específicos: Objetivos de Aprendizagem 

 Compreender a estrutura e ligações 
da aplicação a desenvolver 

 Desenvolver as diferentes páginas 
em HTML e PHP 

 Compreender as formas de testar a 
página e ligações da página 

 Compreender e saber utilizar a 
linguagem de script PHP na ligação 
remota a bases de dados 

 Compreender e saber criar 
aplicação dinâmica e versátil recorrendo 
a uma linguagem de script e a bases de 
dados 

Conteúdos Programáticos: 

 Estrutura da linguagem de script 

 Manipulação de dados com a linguagem de script: 

 Ligação a bases de dados 

 Expressões SQL; 

 Interação dos resultados das consultas com o código da linguagem de 
script 

Atividades Recursos Avaliação Atividade conduzida 

Apresentação da 3ª 
fase do projeto a 
desenvolver, 
contextualização das 
páginas a 
desenvolver dada a 
linguagem PHP (10’) 

Apresentação 
PowerPoint 

Observação 
Direta 

Professora 

Revisão da matéria e 
ponto da situação do 
projeto proposto 
(20’) 

Conversa 
individual com os 
alunos 

Grelha de 
avaliação do 
projeto a 
desenvolver 
 

Professora + Aluno 

Desenvolvimento da 
página procurar.html 
(30’) 

Enunciado do 
projeto a 
desenvolver 
 
Imagem 
semelhante da 
página a ser 
desenvolvida 

Desenvolvimento da 
página procurar.php 
(40’) 

Desenvolvimento da 
página eliminar.html 
(30’) 
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Disciplina: Sistemas de Informação Aula: nº 6 Data: 5/12 

Modulo: 7 – Acesso Remoto a Base de Dados Tempo: 90 minutos 

Objetivos Específicos: Objetivos de Aprendizagem 

 Compreender a estrutura e ligações 
da aplicação a desenvolver 

 Desenvolver as diferentes páginas 
em HTML e PHP 

 Compreender as formas de testar a 
página e ligações da página 

 Compreender e saber utilizar a 
linguagem de script PHP na ligação 
remota a bases de dados 

 Compreender e saber criar 
aplicação dinâmica e versátil recorrendo 
a uma linguagem de script e a bases de 
dados 

Conteúdos Programáticos: 

 Estrutura da linguagem de script 

 Manipulação de dados com a linguagem de script: 

 Ligação a bases de dados 

 Expressões SQL; 

 Interação dos resultados das consultas com o código da linguagem de 
script 

Atividades Recursos Avaliação Atividade conduzida 

Apresentação da 4ª 
fase do projeto a 
desenvolver, 
contextualização das 
páginas a 
desenvolver dada a 
linguagem PHP (10’) 

Apresentação 
PowerPoint 

Observação 
Direta 

Professora  

Revisão da matéria e 
ponto da situação do 
projeto proposto 
(20’) 

Conversa 
individual com os 
alunos Grelha de 

avaliação do 
projeto a 
desenvolver 
 

Professora + Aluno 
Desenvolvimento da 
página eliminar.php 
(30’) 

 
Finalização, revisão e 
otimização do projeto 
proposto (10’) 
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Disciplina: Sistemas de Informação Aula: nº 7 Data: 9/12 

Modulo: 7 – Acesso Remoto a Base de 
Dados 

Tempo: 135 minutos 

Objetivos Específicos: Objetivos de Aprendizagem 

 Realizar a apresentação da 
página pelos alunos 

 Proceder à avaliação da 
atividade de um dos produtos 

 Proceder à avaliação e 
autoavaliação 

 Compreender e saber enumerar as 
necessidades de se desenvolverem 
aplicações com recurso a bases de 
dados remotas 

Conteúdos Programáticos: 

 Finalização do trabalho 

Atividades Recursos Avaliação  

Diálogo com os alunos 
sobre as apresentações 
(15’) 

Diálogo com os 
alunos 

Observação 
Direta 

Professora + 
Aluno 

Apresentação dos 
trabalhos pelos alunos 
(70’)  

Trabalho realizado 
pelos alunos 

Grelha de 
avaliação  

Aluno 

Preenchimento das 
grelhas de avaliação dos 
trabalhos apresentados 
pelos colegas (15’) 

Grelha de avaliação 
dos trabalhos dos 
colegas 

 

Preenchimento das 
grelhas de autoavaliação 
(15’) 

Grelha de 
autoavaliação 

Preenchimento das 
grelhas de avaliação da 
professora (15’) 

Grelha de avaliação 
da professora 
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6. Realização da Intervenção 

A professora em intervenção teve contacto com os alunos em duas 

aulas prévias à intervenção, no decurso das quais se propôs avaliar o ambiente 

onde esta iria decorrer, bem como conhecer e entrevistar os alunos e o 

professor cooperante. 

A turma, relativamente homogénea, trabalhou dentro do esperado 

(ainda que num ritmo algo lento para alunos do 12º ano) e o facto de os 

alunos serem trabalhadores, extremamente dedicados e educados contribuiu 

para o desenvolvimento das aprendizagens. 

O professor cooperante garantiu o uso do Moodle fornecendo um 

login e uma palavra-chave, servindo esta plataforma: para partilha de recursos 

com os alunos, nomeadamente de manuais de apoio; de repositório das várias 

fases do projetos dos alunos; de feedback do trabalho realizado pelos alunos. 

Dado o número reduzido de alunos, a professora descartou a 

verificação formal das presenças através de chamada oral. 

6.1 Primeira aula: 21/11/2014, de 90 minutos 

 6.1.1 Objetivos da aula. 

A primeira aula começou pela apresentação da professora 

(apresentação informal, dado que os alunos já a conheciam dos encontros 

prévios para a caraterização da turma) e dos objetivos da intervenção, após o 

que se iniciou a abordagem dos conteúdos previstos para a sessão (ver Anexo 

G). 
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Num primeiro momento, a professora discorreu sobre fases do 

processo de consulta a uma BD via web, etapas do programador ao escrever 

scripts PHP e preparação de uma BD no MySQL para acesso com PHP, tendo 

em contas as funções PHP de ligação e acesso aos registos de uma base de 

dados. 

A professora apresentou, seguidamente, a proposta constante da ficha 

de estudo disponibilizada no Moodle, na qual se fornecia aos alunos as 

imagens do código HTML e PHP das páginas.  

Na fase seguinte, os alunos, na posse das imagens do código a estudar, 

editaram, criaram e executaram código por si mesmos, testando as páginas 

criadas e, através delas, manipulando os dados de uma base de dados 

virtualmente remota. 

No final da aula, os alunos criaram um ficheiro compactado (ex: *.zip) 

contendo as páginas desenvolvidas e arquivaram-no na pasta do Moodle 

criada com esse propósito. 

6.1.2 Reflexão. 

Os alunos foram pontuais, colaborantes com a professora, e com uma 

postura empenhada, como comprova a grelha correspondente (ver Tabela 7).  
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Tabela 7 – Grelha de observação - postura dos alunos na aula nº 1 
Aula nº 1 – sexta – 90 min 

 Alunos  Aluno 
nº1 

Aluno 
nº2 

Aluno 
nº3 

Aluno 
nº4 

 

        

Atitudes 
e 
Valores 
 

Assiduidade  MB MB MB MB  

Pontualidade  B B B MB  

Participação  B B MB B  

Interesse  B B B S  

Cumprimento das 
regras 

 MB MB MB MB  

Comportamento  MB MB MB MB  

Capacidades 
e 
Aptidões 

Respeito pelos 
colegas 

 MB MB MB MB  

Empenho  MB MB MB MB  

Autonomia  S B MB S  

 Domínio da 
Temática 

 B B MB S  

        

 Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom 
(3); Muito Bom (4); Não aplicável (NA) 

 

Os alunos começaram por executar no MySQL o código de criação da 

base de dados e de inserção de dados, após o que iniciaram a escrita do 

código das páginas entrada.html e procurar.php. O aluno nº 3 superou o 

trabalho dos restantes colegas (ver Tabela 8). 
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Tabela 8 – Grelha de observação da ficha de estudo da 1ª aula 
Correr código SQL da base de dados (Criar, Aceder, Inserir) 
Criação das páginas Menu, Procurar, Listar 

Alunos  Aluno nº 1 Aluno nº 2 Aluno nº 3 Aluno nº 4  

       

Criar código de 
acesso a BD 

 T – B T – B T – MB T – S   

Iniciativa no 
desenvolvimento 

 Não testou 
o código; 
Autónomo 

Não testou o 
código; 
Autónomo 

Não testou 
o código;  
Autónomo 

Não testou o 
código; 
Autonomia 
relativa 

 

Desenvolvimento 
Menu.html  

 T  T T  

Desenvolvimento 
Procurar.php  

 ED  T T  

Desenvolvimento 
Listar.php  

   T ED  

Desenvolvimento 
Inserir.html 

   T   

Desenvolvimento 
Inserir.php 

   ED   

Desenvolvimento 
Remover.html  

      

Desenvolvimento 
Remover.php  

      

Comentar o 
código de ligação 
a BD 

      

Observação  Não 
demostrou 
dificuldades; 
Submeteu 
trabalho no 
Moodle 

 Não 
demostrou 
dificuldades; 
Não 
submeteu 
trabalho no 
Moodle 

Não 
demostrou 
dificuldade, 
antes pelo 
contrário, 
até ajudou 
os colegas; 
Submeteu 
trabalho no 
Moodle 

Demonstrou 
alguma 
dificuldade 
ao copiar e 
executar o 
código SQL 
no MySQL; 
Submeteu 
trabalho no 
Moodle 

 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não 
aplicável (NA); Terminou (T); Em Desenvolvimento (ED). 

 

A professora enviou um “comentário de feedback” (ver Figura 14, 

Figura 15) aos três alunos que submeteram o seu trabalho no Moodle. Os 

comentários referenciavam os pequenos erros encontrados nos respetivos 

códigos e as suas mais-valias. 
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Figura 14 – Feedback da ficha do aluno nº 4 

 

 

Figura 15 - Feedback da ficha do aluno nº 3 

6.2 Segunda aula: 25/11/2014, 135 minutos 

6.2.1 Objetivos da aula. 

Os alunos continuaram o trabalho iniciado na aula anterior. A 

professora reuniu-se com cada um deles, individualmente, para fazer o ponto 

de situação de cada trabalho e acompanhar, aconselhar e apoiar o seu 

desenvolvimento. 
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6.2.2 Reflexão. 

Os alunos continuaram a trabalhar com afinco. Alguns pediram apoio 

durante a realização do trabalho, o qual foi sendo acompanhado pela 

professora e receberam feedback sempre que adequado. 

Na reunião individual com os alunos fez-se o ponto de situação do 

trabalho de cada um (ver Tabela 9), verificando-se o que faltava e o que tinha 

de ser revisto. Notou-se que a grande maioria não tinha lido o feedback dado 

através do Moodle, pelo que se pediu que o fizessem. 

Tabela 9 - Grelha de observação do código a estudar na 2ª aula 
Criação das páginas: Procurar, Listar, Inserir, Remover 

Alunos  Aluno nº1 Aluno nº2 Aluno nº 3 Aluno nº 4  

       

Criar código de 
acesso a BD 

      

Iniciativa no 
desenvolvimento 

      

Desenvolvimento 
Entrada.html  

      

Desenvolvimento 
Procurar.php  

      

Desenvolvimento 
Listar.php  

 ED     

Desenvolvimento 
Inserir.html 

 ED     

Desenvolvimento 
Inserir.php 

 ED  T   

Desenvolvimento 
Remover.html  

 ED  T   

Desenvolvimento 
Remover.php  

 ED  T   

Comentar o código 
de ligação a BD 

 NS NS T – MB NS   

Erros detetados 
pela professora, 
nos trabalhos 
colocados no 
Moodle. 

 Com erros: 
Espaços, 
pelicas fora 
do lugar 

Chegou 
atrasado, o 
que o 
impediu de 
entregar logo 
o trabalho 

Testou e 
demonstrou; 
código a 
executar 
corretamente 

Copiou 
código para 
a pasta  

 

Trabalho entregue 
na plataforma 
Moodle 

 Sim – na 
aula 

Não Sim - na aula Não  
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Observação  Tem 
dificuldade, 
mas 
trabalha e 
tem 
vontade de 
terminar e 
fazer bem 
as tarefas 
atribuídas. 

Chegou 
atrasado, 
pois sentiu 
alguma 
facilidade na 
1ª aula. Por 
isso acredita 
que pode 
chegar 
atrasado e 
recuperar 
rapidamente 
o atraso 
relativamente 
aos restantes 
colegas. 

Inicialmente 
ia entregar a 
aplicação na 
plataforma 
Moodle sem 
testar o seu 
programa. A  
pedido da 
professora 
testou o 
código, 
verificou que 
faltava 
escrever 
alguns 
campos, mas 
rapidamente 
corrigiu essa 
falta. 

A aluna não 
desenvolveu 
o código na 
pasta 
proposta, 
pois acredita 
que o erro 
estava aí. Os 
alunos, por 
segurança 
não têm 
privilégios 
de editar 
ficheiros na 
pasta do 
Apache, mas 
podem 
copiar os 
mesmos 
ficheiros a 
referida 
pasta. A 
aluna ainda 
não 
percebeu 
isso. Mas é 
uma aluna 
muito 
trabalhadora 
e 
persistente, 
porém 
desmotivada 

 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não 
aplicável (NA); Terminou (T); Em Desenvolvimento (ED).  

 

Pelo facto de os alunos se limitarem a copiar código sem prestarem 

verdadeira atenção, propôs-se que comentassem as funções PHP de acesso e 

manipulação de dados de uma base de dados. 

Em termos de conduta na aula os alunos tiveram na média resultados 

acima do BOM (4), como se pode verificar na respetiva grelha (ver Tabela 

10). 
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Tabela 10 - Grelha de observação sobre postura dos alunos da aula nº 2 

Aula nº 2 – Segunda – 135 min 

 Alunos  Aluno 
nº1 

Aluno 
nº2 

Aluno 
nº3 

Aluno 
nº4 

 

 Hora de 
chegada 

 09h16
m 

10h36
m 

09h15
m 

09h05
m 

 

Atitudes 
e 
Valores 
 

Assiduidade  MB NS MB MB  

Pontualidade  B NS B MB  

Participação  MB S MB MB  

Interesse  MB S MB B  

Cumprimento 
das regras 

 MB MB B MB  

Comportament
o 

 MB MB MB MB  

Respeito pelos 
colegas 

 MB MB MB MB  

Capacidade
s e 
Aptidões 

Empenho  B S B MB  

Autonomia  B MB  MB S  

Domínio da 
Temática 

 B MB MB B  

        
 Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom 

(3); Muito Bom (4); Não aplicável (NA) 

 

6.3 Terceira aula: 28/11/2014, 90 minutos 

6.3.1 Objetivos da aula. 

Os alunos ainda não tinham acabado a primeira fase do trabalho, por 

isso foi concedida mais uma hora extra, para a sua conclusão. 

A professora, após o término da ficha de estudo, fez a apresentação da 

proposta de trabalho a realizar nas aulas seguintes (ver Anexo H). De seguida, 

os alunos começaram a desenvolver, autonomamente e com os 

conhecimentos adquiridos na primeira fase, uma página/Website. 
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6.3.2 Reflexão. 

Dado como terminado o tempo de realização da ficha de estudo (ver 

Tabela 11), faltaram ao aluno nº 1 alguns pormenores de formatação de uma 

das páginas. O aluno nº 2 faltou, tendo ficado com o trabalho incompleto. 

Tabela 11 – Grelha de observação do código a estudar na 3ª aula 
Terminar o que faltava no trabalho (aula extra) 

Alunos  Aluno nº 1 Aluno nº 2 Aluno nº 3 Aluno nº 4  

       

Criar código de acesso a 
BD 

      

Iniciativa no 
desenvolvimento 

      

Desenvolvimento 
Entrada.html  

  NA    

Desenvolvimento 
Procurar.php  

 N NA    

Desenvolvimento 
Listar.php  

 NT NA    

Desenvolvimento 
Inserir.html 

 T NA  T  

Desenvolvimento 
Inserir.php 

 NT NA  NT  

Desenvolvimento 
Remover.html  

 T NA  T  

Desenvolvimento 
Remover.php  

 NT NA  T  

Comentar o código de 
ligação à BD 

 Não fez  NA  NT  

     Não fez   

Trabalho entregue na 
plataforma Moodle 

 Sim NA  Sim  

Observação  Testado e 
detetados 
pequenos 
erros de 
distração: falta 
pelica no fim 
de uma string 
</br>’; actions 
em vez de 
action. Depois 
de corrigidos, o 
trabalho ficou 
terminado. 

Faltou à aula. Já terminou 
na última 
aula. 

Pequenos 
erros de 
distração: 
falta uma 
pelica 
depois do 
</br>’ e em 
vez de 
localhost// 
estava 
localhost/ 

 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não aplicável 
(NA); Terminou (T); Não Terminou (NT); Em Desenvolvimento (ED). 
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Dada a nova proposta de projeto apresentada, os alunos passaram a 

desenvolver (ver Tabela 12) a aplicação e o Website com acesso a uma base 

de dados remota, começando por se familiarizar com a proposta e 

progredindo depois para o desenvolvimento da página menu.html e para a 

execução do código fornecido da nova base de dados no MySQL. 

Tabela 12 - Grelha de observação do projeto final na 3ª aula 
Projeto Final – As minhas músicas preferidas 

Alunos  Aluno nº 1 Aluno nº 
2 

Aluno nº 3 Aluno nº 4  

Hora de chegada   Faltou    

Iniciativa no 
desenvolvimento 

 NA  MB NA  

Desenvolvimento 
Menu.html 

 ED   T ED  

Desenvolvimento 
Listar.php 

   ED   

Criar código de 
acesso a BD 

      

Executar 
Menu.html 

      

Executar 
Listar.php 

      

Criatividade       

Inovação       

Observação  Dificuldades 
com 
formatação 
html. 
Não pesquisa 
online, nem 
procura 
manuais. 
Procura apoio 
em trabalhos 
que realizou 
na aula. 

Faltou à 
aula. 
 

Muito 
autónomo, 
procura 
online e 
tem um 
bom ritmo 
de 
trabalho. 

Dificuldades 
em HTML. 
Ainda estava 
no início do 
trabalho, pois 
foi último a 
terminar o 
trabalho 
anterior; Não 
percebeu 
ainda as suas 
mais-valias ou 
dificuldades. 

 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não 
aplicável (NA). 
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Estes alunos, conforme esperado, mantiveram o mesmo perfil quanto 

à postura em sala de aula (ver Tabela 13). O aluno nº 2 faltou à aula, e 

portanto, na grelha de observação apenas se avaliou a sua assiduidade. 

Tabela 13 - Grelha de observação da aula nº 3 sobre atitudes e valores 
Aula nº 3 – sexta – 90 min 

 Alunos  Aluno nº 1 Aluno nº 
2 

Aluno nº 
3 

Aluno nº 
4 

 

 Hora de chegada  8h20m Faltou 8h26m 8h35  

Atitudes 
e 
Valores 
 

Assiduidade  MB NS MB MB  

Pontualidade  B NA B B  

Participação  MB NA MB MB  

Interesse  MB NA MB MB  

Cumprimento das regras  MB NA MB MB  

Comportamento  MB NA MB MB  

Respeito pelos colegas  MB NA MB MB  

Capacidade
s e 
Aptidões 

Empenho  MB NA MB MB  

Autonomia  S NA MB S  

Domínio da temática  S NA MB S  

 Observação  Todos estes alunos são muito bons em termos 
de atitudes e valores, o único senão é a 
pontualidade. 
Ajudam-se, trabalham, pouco ou nada os distrai 
da tarefa da aula 

 

 Observações durante o 
desenvolvimento 

 Terminou 
o trabalho. 
Pequenos 
erros 
ficaram por 
resolver, 
pelicas, 
palavras 
mal 
escritas. 
Mas pouco 
faltava 
corrigir. 
Dado como 
terminado. 

Faltou. 
Não 
entregou 
nenhuma 
fase do 
trabalho 
pelo 
Moodle. 
Apenas 
foi 
acompan
hado e 
realizou 
trabalho 
na aula. 

Terminou 
antes do 
tempo 
previsto. 
Um aluno 
autónom
o 

O trabalho 
terminou. 
Pequenos 
erros 
ficaram 
por 
resolver, 
pelicas, 
palavras 
mal 
escritas. 
Mas 
pouco 
faltava 
corrigir. 
Dado 
como 
terminado 

 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não 
Aplicável (NA). 
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O aluno nº 3 destaca-se pelo bom ritmo de trabalho e conhecimentos 

acima da média da turma. Os alunos nº 2 e nº 4 trabalharam bem, dentro do 

ritmo previsto. O aluno nº 1 faltou, pelo que na grelha de observação apenas 

se avaliou a sua assiduidade. 

6.4 Quarta aula: 01/12/2014, 135 minutos 

6.4.1 Objetivos da aula. 

A professora fez uma apresentação indicando os objetivos da aula, 

nomeadamente a criação das páginas inserir.html e inserir.php. Pelo facto de 

terem sido detetadas algumas dúvidas em HTML, na criação de hyperlinks e 

de tabelas (table row), foi feita uma pequena revisão sobre este tema (ver 

Anexo I). 

Os alunos deveriam completar as páginas que ficaram por terminar e 

iniciar o desenvolvimento das páginas de inserção de dados na base de dados 

remota. 

6.4.2 Reflexão. 

Os alunos continuam com o mesmo perfil muito positivo (ver Tabela 

14), quanto à sua postura em sala de aula. 
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Tabela 14 - Grelha de observação sobre postura dos alunos da aula nº 4 

Aula nº 4 – 1 /12 - 135 minutos 

 Alunos  Alun
o nº1 

Aluno nº2 Aluno 
nº3 

Aluno nº4  

 Hora de 
chegada 

 Falto
u 

10h10m 10h10
m 

10h10m  

Atitudes 
e 
Valores 
 

Assiduidade  NS B MB MB  

Pontualidade  NA B B B  

Participação  NA B MB MB  

Interesse  NA S MB B  

Cumprimento 
das regras 

 NA S MB MB  

Comportament
o 

 NA MB MB MB  

Respeito pelos 
colegas 

 NA MB MB MB  

Capacida
des e 
Aptidões 

Empenho  NA B MB MB  

Autonomia  NA B MB S  

Domínio da 
Temática 

 NA B MB S  

 Hora de 
entrada após 
intervalo às 
11h30m-
11h45m 

 NA 11h45m 11h45
m 

Não foi ao 
intervalo 

 

Observaç
ões: 

Nesta sala 
onde decorreu 
a aula, não 
havia o 
software 
necessário ao 
projeto. Nos 
restantes 
colegas não, 
pois os 
computadores 
não tinham 
espaço/ porta 
do mySQL 
não estava 
disponível. 
Para não 
perdermos 
tempo, optou-
se por 
desenvolver as 
páginas 
HTML 
propostas, que 

  Trabalhou 
bem, teve 
de 
recuperar 
o trabalho, 
dado ter 
faltado na 
última 
aula. 
No 
computad
or do 
aluno nº 2 
(que faltou 
na aula 
anterior) 
conseguiu-
se logo 
instalar o 
XAMPP 

Trabalhou 
bem, tem 
um bom 
domínio 
da 
matéria. 

Continu
a no 
mesmo 
perfil, 
muito 
trabalha
dora 
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não 
necessitavam 
de software 
específico. 
 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito 
Bom (4); Não Aplicável (NA) 

 

Esta aula foi realizada numa sala diferente da usual, aproveitando um 

horário deixado livre por um professor que faltou, pois não era possível 

utilizar a sala habitual. 

Na sala utilizada não havia o software necessário para o trabalho. O 

aluno nº 1 começou por instalar o XAMPP e conseguiu rapidamente pô-lo a 

trabalhar. Os restantes não conseguiram fazer o mesmo, contudo rapidamente 

se optou por não insistir. O professor cooperante investigou a razão da 

impossibilidade da instalação do software e concluiu que os computadores 

daquela sala tinham pouco espaço disponível para instalação do programa.   

O aluno que conseguiu instalar o XAMPP rapidamente se adaptou a 

este software, muito semelhante ao que ele usava. Aos restantes alunos 

sugeriu-se que desenvolvessem as páginas HTML que faltavam e assim 

rentabilizassem esta aula extra. O aluno nº 1 era o que estava mais atrasado, 

pelo que ter o XAMPP a trabalhar na sua área de trabalho foi muito produtivo 

para ele. 

O aluno nº 3 terminou o desenvolvimento dos ficheiros HTML, 

nomeadamente os formulários. Os outros trabalharam (ver Tabela 15) 

conforme o ritmo previsto, segundo as suas características individuais. 
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Tabela 15 - Grelha de observação do projeto final na 4ª aula 
Projeto Final – As minhas músicas preferidas 

Alunos  Aluno nº1 Aluno nº2 Aluno nº3 Aluno nº4  

  4ª Aula 
Faltou 

    

Iniciativa no 
desenvolvimento 

      

Desenvolvimento 
menu.html 

 ED- 28/11 
T-02/12 

 T- 01/12 T - 28/11      
 

ED - 28/11 
     
T - 01/12 

 

Desenvolvimento 
listar.php 

   ED - 28/11      
(Só falta a 
escrita no 
ecrã) 

  

Desenvolvimento 
inserir.html 

  T- 01/12 T- 01/12 T- 01/12  

Desenvolvimento 
inserir.php 

      

Desenvolvimento 
procurar.html 

   T- 01/12   

Desenvolvimento 
procurar.php 

      

Desenvolvimento 
eliminar.html 

   T- 01/12   

Desenvolvimento 
eliminar.php 

      

Criar código de acesso a 
BD 

      

Executar Menu.html       

Executar Listar.php       

Criatividade       

Inovação       

Observação       

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não 
Aplicável (NA) 

6.5 Quinta aula: 02/12/2014, 135 minutos 

6.5.1 Objetivos da aula. 

A professora fez uma apresentação indicando os objetivos da aula, 

nomeadamente a criação das páginas listar.php, inserir.php e apagar.php. Pelo 

facto de terem sido detetadas algumas dúvidas quanto ao uso dos métodos 

post e get e também do método do PHP print, foi feita a revisão desta matéria 

(ver Anexo J). 
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6.5.2 Reflexão. 

A partir da terceira aula, os alunos estavam mais envolvidos, pelo que 

terminaram grande número de páginas. 

Os alunos continuaram a desenvolver as páginas propostas (ver Tabela 

16), devidamente acompanhados pela professora. 

A professora testou os trabalhos entregues nesta fase, tendo-se notado 

que certas palavras reservadas do PHP estavam mal escritas (por exemplo, 

“actions” em vez de “action”). Colocaram-se comentários de feedback no 

Moodle sobre o estado de trabalho dos alunos e, também, observações ao 

longo do código das páginas dos alunos. A opção de comentar o código 

deveu-se ao facto de os alunos repetirem determinados erros já cometidos na 

ficha de estudo, por não terem lido o feedback do Moodle. 
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Tabela 16 - Grelha de observação do projeto final na 5ª aula 
Projeto Final – As minhas músicas preferidas 

Alunos  Aluno nº 1 Aluno nº 2 Aluno nº 3 Aluno nº 4  

  4ª Aula Faltou 3ª Aula Faltou    

Iniciativa no 
desenvolvimento 

      

Desenvolvimento 
menu.html 

 ED- 28/11 
T-02/12 

 T- 01/12 T - 28/11    
  
 

ED - 28/11 
     
T - 01/12 

 

Desenvolvimento 
listar.php 

  ED-02/12 
(Falta mudar 
nome BD, 
campos do 
registo, 
formatar) 

ED - 28/11 
     
(Só falta a 
escrita no 
ecrã) 

T-02/12 
falta 
formatar 

 

Desenvolvimento 
inserir.html 

 T-02/12 T- 01/12 T- 01/12 T- 01/12  

Desenvolvimento 
inserir.php 

 ED-02/12 (T) ED-02/12 
(faltam 
campos de 
dados) 

T-02/12 T-02/12  

Desenvolvimento 
procurar.html 

  T-02/12 T- 01/12 T-02/12  

Desenvolvimento 
procurar.php 

  T-02/12 T-02/12 
(ajustei o 
print) 

T-02/12  

Desenvolvimento 
eliminar.html 

 T-02/12(T) T-02/12 T- 01/12 T-02/12  

Desenvolvimento 
eliminar.php 

 ED-02/12(T) T-02/12 T-02/12 T-02/12  

Criar código de 
acesso a BD 

      

Executar 
Menu.html 

      

Executar Listar.php       

Criatividade       

Inovação       

Observação       

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não 
Aplicável (NA) 

 

Os alunos continuam com mesmo bom perfil em termos de postura de 

sala de aula (ver Tabela 17). 
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Tabela 17 - Grelha de observação sobre postura dos alunos da aula nº 5 

Aula nº 5 – 2/12 – 135 min  

 Alunos  Aluno 
nº 1 

Aluno 
nº 2 

Aluno 
nº 3 

Aluno 
nº 4 

 

 Hora de 
chegada 

 8h13m 8h12m 8h14m 8h15m  

Atitudes 
e 
Valores 
 

Assiduidade  MB MB MB MB  

Pontualidade  MB MB B B  

Participação  MB MB MB MB  

Interesse  B S MB B  

Cumprimento 
das regras 

 MB MB MB MB  

Comportamento  MB MB MB MB  

Respeito pelos 
colegas 

 MB MB MB MB  

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho  MB MB MB MB  

Autonomia  S B MB S  

Domínio da 
temática 

 S B MB S  

 Hora de entrada 
após intervalo 
às 11h30m-
11h45m 

 NA NA NA NA  

 Observações:       

 Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom 
(3); Muito Bom (4); Não Aplicável (NA) 

 

6.6 Sexta aula: 05/12/2014, 90 minutos 

6.6.1 Objetivos da aula. 

Os alunos deveriam terminar os seus projetos e fazer a leitura do 

feedback que a professora colocou na plataforma Moodle. 

6.6.2 Reflexão. 

Com exceção do aluno nº 2, os restantes terminaram 90% dos seus 

trabalhos (ver Tabela 18). De forma geral, foram recetivos ao 

feedback/comentários nos seus códigos e corrigiram os erros detetados. 
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Motivados, progrediram muito no trabalho. Apenas o aluno nº 2 tinha o seu 

trabalho atrasado devido à sua falta de assiduidade e pontualidade. 

Tabela 18 - Grelha de observação do projeto final na 6ª aula 
Projeto Final – As minhas músicas preferidas 

Alunos  Aluno nº1 Aluno nº2 Aluno nº3 Aluno nº4  

  4ª Aula faltou 3ª Aula faltou    

Iniciativa no 
desenvolvimento 

      

Desenvolvimento 
menu.html 

 ED- 28/11 
T-02/12 

 T- 01/12 T - 28/11      
 

ED - 
28/11      
T - 01/12 

 

Desenvolvimento 
listar.php 

  ED-02/12  
T-?? 

ED - 28/11      
T-05/12 

ED-02/12 
T-05/12 

 

Desenvolvimento 
inserir.html 

 T-02/12 T- 01/12 T- 01/12 T- 01/12  

Desenvolvimento 
inserir.php 

 ED-02/12 (T) ED-02/12  
T-05/12 

T-02/12 T-02/12  

Desenvolvimento 
procurar.html 

  T-02/12 T- 01/12 T-02/12  

Desenvolvimento 
procurar.php 

  T-02/12 T-02/12 
(ajustei o 
print) 

T-02/12  

Desenvolvimento 
eliminar.html 

 T-02/12(T) T-02/12 T- 01/12 T-02/12  

Desenvolvimento 
eliminar.php 

 ED-02/12(T) T-02/12 T-02/12 T-02/12  

Observação   
 
 
 
 
 

Na última aula 
estive com este 
aluno a 
acompanhar o 
término do seu 
trabalho. Mas 
fui ajudar outro 
aluno mais 
atrasado e o 
trabalho deste 
ficou pendente. 

   

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não 
aplicável (NA) 

 

Os alunos continuam com mesmo bom perfil em termos de postura de 

sala de aula (ver Tabela 19). 
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Tabela 19 - Grelha de observação sobre postura dos alunos da aula nº 6 

Aula nº 6 – 5/12 – 135 min  

 Alunos  Aluno 
nº1 

Aluno 
nº2 

Aluno 
nº3 

Aluno 
nº4 

 

 Hora de 
chegada 

 8h13m 8h12m 8h14m 8h15m  

Atitudes 
e 
Valores 
 

Assiduidade  MB MB MB MB  

Pontualidade  MB MB B B  

Participação  MB MB MB MB  

Interesse  B S MB B  

Cumprimento 
das regras 

 MB MB MB MB  

Comportamento  MB MB MB MB  

Respeito pelos 
colegas 

 MB MB MB MB  

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho  MB MB MB MB  

Autonomia  S B MB S  

Domínio da 
temática 

 S B MB S  

 Hora de entrada 
após intervalo 
às 11h30m-
11h45m 

 NA NA NA NA  

 Observações:       

 Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom 
(3); Muito Bom (4); Não Aplicável (NA) 

 

6.7 Sétima aula: 09/12/2014, 135 minutos 

6.7.1 Objetivos da aula 

A professora fez uma revisão da matéria dada (ver Anexo L), dado 

terem sido detetadas certas confusões com os métodos de escrita de PHP print 

e echo (os alunos não distinguiam bem a diferença da estrutura de escrita dos 

dois métodos). Mais uma vez, a escrita de uma table row através do PHP 

revelou-se complicada para os alunos, pelo que a professora criou alguns 

exemplos e os respetivos códigos demonstrativos, para facilitar a respetiva 

compreensão. 
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Os alunos deveriam terminar os seus projetos e fazer a sua 

apresentação à turma, indicando também o que mais os motivou ou não, 

enquanto os seus pares os iriam avaliar com recurso a uma grelha construída 

para esse fim. 

No final das apresentações, os alunos iriam avaliar igualmente a 

intervenção da professora e referir os aspetos de que mais e menos tinham 

gostado no respetivo desempenho. 

6.7.2 Reflexão 

Os alunos fizeram a apresentação de forma inicialmente tímida, mas 

rapidamente passaram a sentir-se à vontade. Dois alunos tiveram as suas 

aplicações a funcionar a 100% (o nº 3, que tinha conhecimentos acima da 

média da turma, e a nº 4, graças à sua grande dedicação e trabalho extra nos 

intervalos das aulas). A aplicação do aluno nº 1 funcionava como esperado, 

embora uma das páginas não tivesse a formatação esperada – pormenor que 

não teve grande relevo, visto que o HTML não é o foco deste módulo. O 

aluno nº 2 tinha, das cinco desenvolvidas, uma página que não executava 

como esperado. Apesar de ter completado quase 90% do trabalho, podia ter 

feito melhor, não fosse a sua falta de assiduidade, pontualidade e interesse. 
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7. Avaliação na intervenção 

Neste capítulo pretende-se fazer uma síntese e a avaliação dos alunos, 

da professora e da intervenção. A avaliação dos alunos teve por base as 

grelhas de avaliação utilizadas ao longo das aulas. A avaliação da professora 

e da intervenção teve por base a grelha de avaliação da professora e um 

questionário respondido pelos alunos na última aula. 

7.1 Avaliação das Aprendizagens na Intervenção 

As três grelhas que acompanharam esta intervenção foram: a grelha de 

observação de atitudes e valores; a grelha de capacidade e aptidões e 

finalmente, a grelha de avaliação do projeto. Utilizou-se nas duas primeiras 

aulas uma grelha e a observação da realização da ficha de estudo (era um 

momento de simulação, familiarização e estudo da tecnologia pelos alunos, 

antes mesmo do início e desenvolvimento do projeto proposto). 

Em síntese, a grelha de observação das atitudes e valores, como se 

pode verificar (ver Tabela 20), regista boas classificações, pois os alunos em 

termos de atitude e valores tiveram uma postura correta em aula. O ponto 

mais fraco nesta grelha foi a pontualidade dos alunos, com valores médios na 

ordem de 3, tendo o valor mais alto sido, como esperado, o comportamento e 

respeito pelos colegas. O reflexo do descrito está patente nas médias 

resultantes desta grelha, com classificações acima de 16,57 (ver Tabela 20). 
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Tabela 20 - Resumo das grelhas sobre atitudes e valores dos alunos 
Final de 7 aulas 

 Alunos  Aluno 
nº 1 

Aluno nº 
2 

Aluno nº 
3 

Aluno 
nº 4 

Nº de aulas 
assistidas 

Nº de aulas = 7  6 6 7 7 

Atitudes 
e 
Valores 

 

 

 

Assiduidade Média 4  3,2  4 4 

Pontualidade Média 3,4 3 3  3,33 

Participação Média 3,8 3,2 4 3,83 

Interesse Média 3,4 2,2 3,83 3 

Respeito pelos 
colegas 

Média 4 4 4 4 

Comportamento Média 4 4 4 4 

Cumprimento das 
regras 

Média 4 3,6 3,83 4 

 Média 
Final 0-
4 

3,8 3,31429 3,80857 3,73714 

 Média 
Final 0-
20 

19 16,57145 19,04285 18,6857 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); 
Não Aplicável (NA) 

 

Já em relação à grelha de observação das capacidades e aptidões, 

pode-se verificar que as avaliações são todas positivas, porém com valores 

não tão elevados como os da grelha anterior. Os valores mais baixos nesta 

grelha são os de autonomia e domínio da temática, pelo facto de os alunos, 

com exceção do nº 3, recorrerem demasiado à ajuda da professora, mesmo 

quando lhes era fornecida ajuda através das apresentações partilhadas no 

Moodle, dos links para manuais sobre as tecnologias utilizadas na 

intervenção, Google como ferramenta de pesquisa e auxílio pessoal. O grande 

empenho do aluno nº 3 é notável e resultou numa média acima de 3,8. A 

aluna nº 4 trabalhou inclusive nos intervalos para ultrapassar as suas 

dificuldades sentidas durante as aulas. O aluno nº 1 foi o que teve 

classificações mais baixas no empenho. Apesar do acima referido, estes 
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alunos têm como resultado valores positivos, embora medianos (ver Tabela 

21). 

Tabela 21 - Resumo das grelhas sobre capacidades e aptidões dos 
alunos 

Final de 7 aulas 

 Alunos  Aluno nº 
1 

Aluno nº 
2 

Aluno nº 
3 

Aluno 
nº 4 

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho Media 3,8 3,4 3,83 4 

Autonomia Media 2,4 3,2 4 2 

Domínio da 
Temática 

Media 2,6 3,2 4 2,16 

 Média 
Final 0-
4 

2,93333 3,26667 3,94333 2,72 

 Média 
Final 0-
20 

14,66665 16,33335 19,71665 13,6 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); 
Não Aplicável (NA) 

 

Quanto à síntese da grelha de avaliação do projeto (ver Tabela 22), 

pode-se verificar que é um reflexo do empenho destes alunos, que cumpriram 

os objetivos propostos para este projeto e, consequentemente, tiveram nota 

final positiva. O aluno com a nota mais baixa foi o aluno nº 2 e esse facto 

deve-se à sua falta de empenho, assiduidade e pontualidade, o que teve 

reflexos negativos no seu trabalho. Destaco os alunos nº 3 e nº 4, o primeiro 

pela sua autonomia e interesse (reflexos de um aluno constante e trabalhador 

no seu percurso escolar), o segundo porque, apesar dos constrangimentos 

encontrados ao deparar-se com um curso distante das suas expetativas, 

realizou um esforço que está refletido na nota obtida. 
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Tabela 22 – Avaliação segundo a Grelha de avaliação do projeto 
desenvolvido 

Final de 7 aulas 

 Valor 
total 

Aluno 
nº 1 

Aluno 
nº 2 

Aluno nº 3 Aluno 
nº 4 

1.Menu.html Formatação 1 1 1 1 1 

Código 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.Inserir.html Formatação 1 0,8 0,8 1 1 

Código 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.Inserir.php Executa 1,5 1,5 0 1,5 1,5 

Código 1 1 0 1 1 

4.Eliminar.html Formatação 1 0,8 0,8 1 1 

Código 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.Eliminar.php Executa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Código 1 1 1 1 1 

6.Procurar.html Formatação 1 0,8 0,8 1 1 

Código 0,5 1 1 0,5 1 

7.Procurar.php Executa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Código 1 1 1 1 1 

8.Listar.php Executa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Código 1 1 1 1 1 

Extras Tabela com dados 
formatados 

1 0 1 1 1 

Outros referidos na 
linha em baixo 

1 0 0 1 0 

Notas extra          1. Título a 
rodar ou 
com 
animação  
2. Imagens 
utilizadas 
organizada
s numa 
pasta 

  

Superou 
expetativas 

  2 0 0 0 0 

Nota Final   20 15,9 14,4 18 17,5 

 

As notas finais destes alunos resultam da ponderação atribuída a cada 

uma das grelhas (ver Tabela 23). A grelha mais valorizada é a de avaliação do 

projeto, com um peso de 70% e as restantes são valorizadas em 15% cada. Os 

resultados do trabalho destes alunos resultam nas notas finais de 15, 16, 17, 

18, que refletem o empenho e aprendizagens consolidadas dos alunos. 
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Tabela 23 - Nota Final  
Campos Percentagem Aluno nº1 Aluno nº2 Aluno nº 3 Aluno nº 4 

Atitudes e Valores 15% 19 16,57145 19,04285 18,6857 

Capacidades e Aptidões 15% 14,66665 16,33335 19,71665 13,6 

Projeto Final 70% 15,9 14,4 18 17,5 

    16,179998 15,01572 18,413925 17,092855 

 Nota Final   16 15 18 17 

7.2 Análise dos Resultados das Grelhas de Autoavaliação e 

Heteroavaliação 

Na última aula, os alunos apresentaram os trabalhos realizados ao 

longo do módulo. Durante a apresentação foi pedido aos colegas que os 

avaliassem, preenchendo a grelha de atitudes e valores e a grelha de 

capacidades e aptidões. Após a apresentação, cada aluno preenchia a sua 

própria grelha de autoavaliação (ver Anexo M). 

Obtiveram-se assim três grelhas com a avaliação de cada um dos 

quatro alunos, a que acrescentámos a avaliação obtida, para comparação. 

Note-se que ao observar estas grelhas devemos ter em conta que os trabalhos 

realizados pelos alunos eram individuais e que certos campos eram difíceis de 

avaliar pelos colegas. 

Iremos de seguida analisar as várias grelhas, sendo que na primeira 

coluna temos a autoavaliação do aluno, na última a avaliação obtida e nas 

centrais as avaliações dos colegas. 

Na grelha do aluno nº 1 (ver Tabela 24), os resultados não foram 

exatamente iguais aos obtidos na sua avaliação, embora bastante próximos - o 

que sugere que ele tem uma consciência correta do trabalho que realiza. Já no 

que respeita à assiduidade e pontualidade, o aluno foi mais exigente que a 

professora - embora, na verdade, o atraso fosse onde o aluno pecava mais. 
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Esclareça-se que a hora de entrada destes alunos era às 8h da manhã, pelo que 

a professora dava 10 minutos de tolerância. 

Os seus colegas têm visões distintas: o nº 3 foi mais benevolente em 

relação à avaliação do seu colega, mas, em contrapartida, a colega nº 4 foi 

mais exigente, sobretudo no que respeita a assiduidade e pontualidade. 

Tabela 24 – Grelha de autoavaliação e heteroavaliação do aluno nº 1  
Avaliação do aluno nº 1 

 Alunos Própri
o 
Nº 1 

Alun
o nº 2 

Alun
o nº 3 

Alun
o nº 4 

Avaliaçã
o 

Atitudes 
e 
Valores 
 
 
 

Assiduidade 3 ND 3 2 4  

Pontualidade 2 ND 3 2 3,4 

Participação 3 ND 4 3 3,8 

Interesse 4 ND 4 3 3,4 

Respeito pelos 
colegas 

4 ND 4 3 4 

Comportament
o 

4 ND 4 3 4 

Cumprimento 
das regras 

3 ND 4 4 4 

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho 3 ND 4 3 3,8 

Autonomia 3 ND 4 2 2,4 

Domínio da 
temática 

3 ND 3 3 2,6 

Apresentaçã
o do 
trabalho 
final 

 4 ND 3 3 3 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito 
Bom (4); Não Aplicável (NA); Não Disponível (ND). 

 

O aluno nº 2 teve a nota mais baixa de todas, 15 (ver Tabela 23).Esta 

podia ter sido melhor, mas o facto de ter faltado e chegado por vezes atrasado 

acabou por prejudica-lo (ver Tabela 25), e só algum apoio extra e a 

insistência final do aluno acabaram por ajudá-lo.  
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O aluno sobrevalorizou o interesse demostrado por si na sala de aula, 

tendo-se atribuído nesse ponto o valor máximo de 4 (Muito Bom). A 

professora atribuiu o valor 2,2 (Satisfatório), devido à sua falta de 

pontualidade e assiduidade e ainda a pequenas distrações detetadas na aulas, 

como estar frequentemente no computador a ver outros Websites, nada 

relacionados com a atividade a decorrer na sala. 

A avaliação dos seus colegas foi bastante razoável e não díspar da sua 

avaliação final. A exceção foi o colega nº 3, melhor aluno desta turma, que 

atribuiu em alguns campos notas muito altas por simpatia com o colega. 

Tabela 25 - Grelha de autoavaliação e heteroavaliação do aluno nº 2 

Avaliação do aluno nº 2 

 Alunos Própri
o 
nº 2 

Alun
o nº 1 

Alun
o nº 3 

Alun
o nº 4 

Avaliaçã
o 

Atitudes 
e 
Valores 

 

 

 

Assiduidade 3 3 3 2 3,2  

Pontualidade 2 3 2 2 3 

Participação 3 3 4 3 3,2 

Interesse 4 3 4 3 2,2 

Respeito pelos 
colegas 

3 4 4 3 4 

Comportament
o 

3 4 4 3 4 

Cumprimento 
das regras 

3 3 4 4 3,6 

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho 4 3 4 3 3,4 

Autonomia 3 3 3 2 3,2 

Domínio da 
temática 

3 3 3 3 3,2 

Apresentaçã
o do 
trabalho 
final 

 2 4 ND 3 2 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito 
Bom (4); Não Aplicável (NA); Não Disponível (ND). 
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O aluno nº 3 foi o melhor aluno desta turma e os valores que se 

atribuiu são bastante próximos da sua avaliação (ver Tabela 26), com exceção 

da pontualidade e apresentação do trabalho realizado. Na apresentação 

atribuiu-se os 3 valores (Satisfatório). Dado ter o melhor trabalho da turma, e 

não fazer parte dos critérios de avaliação a postura no quadro e expressão 

oral, foi-lhe dada nota máxima 4 valores (Muito Bom). Os colegas atribuíram 

notas mais altas do que as da sua avaliação final e as que deu a si próprio. 

Este colega tende porém a ser mais benevolente na atribuição de notas a si e 

aos seus pares. 

Tabela 26 - Grelha de autoavaliação e heteroavaliação do aluno nº 3 

Avaliação do aluno nº 3 
 

 Alunos Própri
o 
nº3 

Alun
o nº1 

Alun
o nº2 

Alun
o nº4 

Avaliaçã
o 

Atitudes 
e 
Valores 
 
 
 

Assiduidade 3 3 ND 2 4 

Pontualidade 2 3 ND 2 3  

Participação 4 3 ND 3 4 

Interesse 4 3 ND 3 3,83 

Respeito pelos 
colegas 

4 4 ND 3 4 

Comportament
o 

4 4 ND 3 4 

Cumprimento 
das regras 

4 3 ND 4 3,83 

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho 4 3 ND 3 3,83 

Autonomia 4 3 ND 2 4 

Domínio da 
Temática 

3 3 ND 3 4 

Apresentaçã
o do 
trabalho 
final 

 3 4 ND 4 4 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito 
Bom (4); Não Aplicável (NA); Não Disponível (ND). 
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A aluna nº 4 atribui-se valores muito próximos da sua avaliação (ver 

Tabela 27), com exceção da assiduidade, pontualidade, participação e 

empenho, pois é exigente consigo própria. Exigência também revelada na 

avaliação que fez dos colegas e da professora. 

Tabela 27 - Grelha de autoavaliação e heteroavaliação do aluno nº 4 
Avaliação do aluno nº 4 

 Alunos Própri
o 
Nº4 

Alun
o nº1 

Alun
o nº2 

Alun
o nº3 

Avaliaçã
o 

Atitudes 
e 
Valores 

 

 

 

Assiduidade 3 3 4 4 4 

Pontualidade 2 3 4 3 3,33 

Participação 2 3 3 4 3,83 

Interesse 3 3 4 4 3 

Respeito pelos 
colegas 

4 4 4 4 4 

Comportament
o 

4 4 4 4 4 

Cumprimento 
das regras 

4 3 4 4 4 

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho 2 3 4 4 4 

Autonomia 2 3 3 3 2 

Domínio da 
Temática 

2 3 3 3 2,16 

Apresentaçã
o do 
trabalho 
final 

 3 4 4 3 4 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito 
Bom (4); Não Aplicável (NA); Não Disponível (ND). 

 

Da análise das quatro grelhas acima representadas podemos dizer que 

nos campos assiduidade e pontualidade os alunos autoatribuíram-se valores 

mais baixos que os colegas, porém satisfatórios. Os campos comportamento e 

respeito são onde surgem os valores mais altos atribuídos pelos colegas, dado 

saberem estar em sala de aula. 
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7.3 Análise da Intervenção 

7.3.1 Intervenção da professora. 

Na última aula foi pedido aos alunos que avaliassem a professora, 

preenchendo as grelhas apresentadas (ver Tabela 28).  

As avaliações dos alunos quanto às atitudes e valores da professora 

são bastante boas: o valor mais baixo é de 18,75 e o máximo de 20. Este valor 

deve-se ao facto de os alunos terem sentido empatia com a professora logo 

nas aulas anteriores à intervenção, e durante a intervenção. A empatia sentida 

pelo papel do professor deveu-se à abordagem usada, com sentido de partilha 

e facilitadora da aprendizagem adotada com os alunos, mas foi, por seu turno, 

facilitada pela boa educação dos próprios alunos. 

A avaliação dos alunos quanto à capacidade e aptidões da professora 

corresponde às notas mais baixas da grelha anterior, de 15 e 16,6, com os 

restantes a dar 20, sendo o 15 atribuído pelo aluno que faltou mais e o 16,6 

por uma aluna exigente. A maioria dos alunos valorizou o empenho da 

professora, avaliando com nota máxima esse campo. Porém, na autonomia e 

domínio da temática avaliaram-na com valores de 17,5, reflexo de alguma 

insegurança inicial e de algumas arestas que foram limadas com o tempo. 

Como apreciação global, pode-se dizer que, apesar de inicialmente 

haver um ponto ou outro a melhorar, ao longo da intervenção foram notadas 

significativas melhorias no ensino e desempenho da professora. Note-se ainda 

que, em termos de relacionamento, os próprios alunos afirmam que tudo 

correu muito bem, opinião partilhada pela professora. 
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Tabela 28 – Avaliação da professora pelos alunos 
Avaliação da professora ao longo da intervenção 

 Alunos  Aluno 
nº1 

Aluno 
nº2 

Aluno 
nº3 

Aluno 
nº4 

Atitudes 
e 
Valores 

 

 

 

Assiduidade Média 4  4 4 4 

Pontualidade Média 4 4 4 4 

Interesse Média 3 4 4 4 

Respeito pelos 
alunos 

Média 4 4 4 4 

 Média 
Final 0-4 

3,75 4 4 4 

 Média 
Final 0-20 

18,75 20 20 20 

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho Média 3 4 4 4 

Autonomia Média 3 4 4 3 

Domínio da 
temática 

Média 3 4 4 3 

 Média 
Final 0-4 

3 4 4 3, (3) 

 Média 
Final 0-20 

15 20 20 16, (6) 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); 
Não Aplicável (NA) 

 

7.3.2 Avaliação da intervenção e projeto. 

Tabela 29 – Avaliação e expetativas dos alunos durante a intervenção 
Avaliação da intervenção pelos alunos 

 Aluno nº 1 Aluno nº 2 Aluno nº 3 Aluno nº 4 Média 

Como decorreram as aulas 4 2 4 2 3 

O meu projeto, correu 4 3 4 3 3,5 

Realizou o projeto 4 3 4 2 3,25 

Gosto de realizar o projeto 4 3 4 3 3,5 

Enunciado do projeto 4 3 4 3 3,5 

Média Final 3,35 

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não 
Aplicável (NA) 

 

Ao pedir-se aos alunos que preenchessem as grelhas de avaliação da 

intervenção (ver Tabela 29), pretendeu-se ter a perceção de como os alunos 

receberam a intervenção. 
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Os alunos nº 1 e nº 3, atribuíram nota máxima em todos campos a 

preencher, dado a sua empatia com a professora. No entanto, uma análise à 

posteriori demonstra que a avaliação global poderia ter sido melhor - ou seja, 

poderia ter chegado aos 4 valores (Bom). 

Analisando as médias patentes na grelha é de notar que a média total 

atribuída foi de 3,25 valores, ou seja, os alunos avaliaram a intervenção como 

boa (Bom). Assim subentende-se que esta poderia ter sido melhorada, como 

já referido, verificando-se que os aspetos mais positivos foram: enunciado do 

projeto, ter realizado o projeto e como o desenvolveu com os alunos. Os 

aspetos que os alunos valorizaram menos foram: as aulas realizadas e a forma 

como eles próprios desenvolveram o projeto. 

Foram ainda colocadas algumas questões sobre o decurso da 

intervenção: indicando o que correu melhor, o que correu menos bem, o que 

poderia ser melhorado e, apresentado um campo para qualquer observação 

adicional que quisessem fazer. 

  

Figura 16 - Do que os alunos mais gostaram na intervenção 
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Os alunos indicam que gostaram sobretudo (ver Figura 16) do 

relacionamento com a professora (2 alunos – aluno nº 1 e nº 3) e as restantes 

preferências (1 aluno) foram para realizar o projeto, a realização da página 

HTML (aluna nº 4), formatação das páginas (aluna nº 4) e a realização da 

página de pesquisa da música (aluno nº 2). 

 

Figura 17 - Do que os alunos gostaram menos na intervenção 
 

Os alunos indicaram (ver Figura 17) não haver nada que não tivessem 

gostado (segundo dois alunos – aluno nº 1 e nº 3),não ter gostado de criar a 

página para inserção de uma música na base de dados (aluno nº 2) e de criar 

as páginas PHP (aluna nº 4). 

Quando pedidas sugestões de melhoria apenas o aluno nº 3 sugeriu 

que as páginas apresentadas e propostas podiam ter uma apresentação gráfica 

melhor. Note-se, no entanto, que na proposta de trabalho estava explícito que 

se daria uma cotação extra a melhorias feitas pelos alunos. 

O aluno nº 2 foi o único a deixar uma observação: “Foi muito bom 

realizar este trabalho, aprendi muito com este trabalho.”  
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7.3.3 Avaliação das aprendizagens realizadas. 

Os alunos realizaram os projetos com sucesso, mas deveria ter havido 

uma melhor perceção do trabalho realizado e do objetivo de 

ensino/aprendizagem desta intervenção. 

A primeira questão foi: Qual foi o objetivo desta intervenção? 

Tabela 30- Resposta à questão nº 1 sobre projeto realizado 
Quais foi o objetivo deste projeto? O que pretendeu realizar?  

Aluno nº 1 Foi obter melhor conhecimento sobre as páginas HTML e PHP. 

Construir uma página com tabelas e formatações necessárias 

Aluno nº 2 Foi fazer conexão com da BD/MySQL. Apresentar numa página onde 

lista, insere, procura, elimina uma música 

Aluno nº 3 O objetivo deste projeto, penso que foi ensinar aos alunos a 

trabalhar com PHP, pretendeu-se realizar uma página com BD 

Aluno nº 4 O objetivo deste projeto foi aprender mais sobre HTML e PHP. Obter 

melhor conhecimento. Pretendo realizar um projeto sobre Top 

Músicas em que cada botão fazia a sua respetiva caraterística. 

Também aprender a formatar e a construir tabelas, que foram as 

partes do trabalho que mais gostei. 

 

Quando questionados sobre o objetivo do projeto por eles realizado na 

aula (ver Tabela 30), os alunos nº 2 e nº 3 responderam da melhor forma, 

dado ambos utilizarem as palavras “ligação a base de dados” e “páginas”, 

sendo a resposta do aluno nº 2 mais assertiva. As respostas dos alunos nº 1 e 

nº 4 apesar parcialmente verdadeiras, não respondem ao cerne da questão, 

embora demonstrem que perceberam o objetivo dos projetos por si 

desenvolvidos. 

A segunda questão foi: Para que serviram as páginas HTML? 
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Tabela 31 – Resposta à questão nº 2 sobre projeto realizado 
Para que serviram as páginas HTML? 

Aluno nº 1 Para deixar/mexer (?) informações 

Aluno nº 2 Serviram de formulário para inserir os dados na base de dados, 

chamar PHP 

Aluno nº 3 As páginas HTML serviram para a parte gráfica das páginas 

Aluno nº 4 As páginas HTML serviam para escrevermos os dados que eram 

pedidos nos tópicos certos 

 

Quando questionados sobre qual era o objetivo das páginas HTML 

utilizada no projeto (ver Tabela 31), o aluno nº 2 respondeu de forma mais 

assertiva, e os restantes responderam de uma forma mais vaga. Porém, 

percebe-se que os alunos compreenderam o que estavam a fazer quando 

desenvolviam as páginas HTML. 

A terceira questão foi: Para que serviram as páginas PHP? 

Tabela 32 - Resposta à questão nº 3 sobre projeto realizado 
Para que serviram as páginas PHP? 

Aluno nº 1 Para obter informação 

Aluno nº 2 Serviu para receber e apresentar os dados recebidos das páginas 

HTML 

Aluno nº 3 As páginas PHP serviram para a parte de programação da página, 

como fazer ligação a BD 

Aluno nº 4 As páginas PHP serviram para mostrar o que inserimos em HTML 

 

Quando questionados sobre qual era o objetivo das páginas php 

utilizadas no projeto (ver Tabela 32), o aluno nº 3 focou as palavras-chave de 

resposta a esta questão, mas os restantes não responderam da melhor forma. 

Mais uma vez, e à semelhança das questões anteriores, na análise das 

respostas percebe-se que os alunos compreenderam o que estavam a fazer, 

mas não respondem da melhor forma. 
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Assim, analisando as respostas às três perguntas formuladas, vê-se que 

os alunos têm a perceção do objetivo do projeto por si realizado, dado que as 

palavras utilizadas refletem o trabalho por eles desenvolvido. Porém não têm 

rigor ao responder às questões formuladas, servindo por vezes três palavras 

vagas para responder às questões (como por exemplo: “para obter 

informação”). 
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8. Reflexão Final 

O presente capítulo tem como objetivo refletir sobre a prática de 

ensino supervisionada, componente do mestrado, realizada pela professora 

interveniente na Escola Secundária de Sacavém, e fazer uma análise ao 

processo decorrido na sua prática de ensino, desde o início da sua atividade 

como professora até ao momento após a frequência deste mestrado de ensino 

em informática, perspetivando o futuro do ensino desta temática. Como 

sugerido por Ponte:  

Na verdade, o ensino é mais do que uma actividade rotineira onde se 
aplicam simplesmente metodologias pré-determinadas. Trata-se, 
simultaneamente, de uma actividade intelectual, política e de gestão de 
pessoas e recursos. Torna-se necessária a exploração constante da prática 
e a sua permanente avaliação e reformulação. (Ponte, 2002, p. 2) 

Iniciei a experiência de ensino no ano letivo 2010/2011, depois de ter 

exercido outras atividades profissionais. Após o esforço inicial inerente a 

qualquer atividade nova, tive a oportunidade de ensinar segundo os modelos 

apresentados pelos meus professores, mas agora com algum know-how 

adquirido pela experiência e pela partilha com colegas. Dada a necessidade de 

formação para ingressar na carreira de professor, iniciei este mestrado de 

ensino de informática; não percecionei logo o valor deste mestrado mas ao 

final de algum tempo compreendi a mais-valia dos conhecimentos científicos 

na área das ciências da educação, adquiridos ao longo do mesmo: 

inicialmente é necessário caraterizar a turma, fazer uma planificação adaptada 

à turma e alunos, adequar os recursos e, só depois, iniciar o ensino 

propriamente dito.  

A prática de ensino supervisionada ocorrido na Escola Secundária de 

Sacavém, no 12º ano, na turma IG e no curso profissional de Técnico de 
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Informática e Gestão foi uma oportunidade de aplicar as aprendizagens 

realizadas ao longo do mestrado. 

Inicialmente, e após conhecer o professor cooperante, fiz um 

levantamento de todos os dados necessários à caraterização do ambiente 

envolvente da turma. O enquadramento curricular serviu para percecionar e 

adequar o programa da disciplina à criação de um Website dinâmico e 

versátil.  

Dada a problemática do ensino da programação e bases de dados, foi 

definida a linguagem de programação script PHP para a criação do Website, 

visto esta já ser familiar aos alunos e ser indicada na investigação científica 

como uma linguagem adequada ao ensino da programação, pelo facto de não 

ter uma sintaxe muito pesada. Foi também definido um cenário 

compreensível para os alunos, que lhes permitisse relacionar novas ideias 

com experiências e conhecimentos anteriores, ao ser escolhido o tema das 

músicas mais ouvidas numa aplicação musical. Ao mesmo tempo que se 

pretendeu concretizar este objetivo, procurou-se ainda que fosse um tema de 

interesse dos alunos (note-se que o ensino e introdução à base de dados já 

tinha sido feita). 

Seguidamente, após a definição da linguagem script PHP e o tema a 

tratar no Website, foram definidas as ferramentas de apoio a esta 

aprendizagem. Como já referido, a familiarização pré-existente, e o facto de 

se tratar de software livre e popular, foi decisivo para se utilizar o 

interpretador PHP, o servidor Apache, o gestor de base de dados MySQL e o 

editor Notepad++.  
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O Moodle foi uma ferramenta de trabalho colaborativo de mais-valia, 

pois permitiu disponibilizar aos alunos material de apoio às aulas, ser o 

repositório das várias versões dos seus trabalhos e do feedback ao trabalho 

realizado em cada aula por cada aluno.  

A planificação das aulas foi feita interligando todas as componentes 

definidas, desde os objetivos de aprendizagem, a estratégia geral, os recursos 

a utilizar e a criação de alguns recursos para apoio aos alunos durante a 

intervenção das aulas. 

A intervenção decorreu como previsto, mas na primeira fase foi 

precisa uma hora extra para que os alunos terminassem os seus trabalhos, sem 

que isso interferisse com a planificação inicial. Além disso, foi necessário 

criar mais alguns recursos extras, de forma a rever a matéria dada, pois foram 

detetados alguns conhecimentos não consolidados dos módulos anteriores. A 

professora, durante a intervenção, deu apoio aos alunos de forma a facilitar a 

aprendizagem, uma vez que, por vezes, denotavam alguma falta de autonomia 

na pesquisa (nomeadamente na consulta dos manuais disponibilizados na 

intervenção). 

A temática da base de dados foi especialmente relevante para a aluna 

nº 4, o elemento inicialmente mais desmotivado da turma, dado que “A 

motivação é aquilo que é suscetível de mover o aluno, de o levar a agir para 

atingir o seu objectivo, e assim produzir um comportamento orientado para 

alcançar o objectivo com sucesso” (Paiva, 2012). No momento de ingresso 

neste curso, esta aluna, muito trabalhadora e especialmente interessada em 

artes, dança e música, acreditava que o curso tinha uma forte componente 
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artística, talvez como nos cursos de Web Design. Esta aluna teve nota final de 

17 valores, acima da sua nota máxima anterior de 16 valores. 

Quanto à questão formulada sobre se “A linguagem de programação 

PHP será adequada ao ensino/aprendizagem das linguagens de 

programação?”, verificou-se que o facto de a linguagem PHP ser simples, 

atual e web-related a tornou, para estes alunos, numa boa linguagem de 

ensino/aprendizagem das linguagens de programação. Isto foi evidente pela 

motivação revelada pelos alunos, denotada por, num curto espaço de tempo, 

terem um produto final ou página, pelo seu empenho e por todos terem 

conseguido apresentar o produto final com uma avaliação mínima de 15 

valores e máxima de 18 valores. 

A intervenção foi bem-sucedida, tendo todos os alunos sido aprovados 

e adquirido as competências previstas, graças a uma planificação que levou 

em conta os fatores relevantes, nomeadamente ter conhecido os alunos 

previamente à intervenção e garantido o acompanhamento adequado de todos 

os intervenientes neste processo (os coordenadores, o professor cooperante e, 

claro, os alunos). 

Foi gratificante a intervenção nesta escola onde se percebe, pelo 

menos nesta turma, uma cultura de respeito entre as partes. Os alunos sabem 

qual o seu papel como alunos e a relação aluno-professor foi sempre bem-

sucedida, quer com a professora, quer com o professor cooperante. Estes 

alunos, apesar das suas dificuldades na aprendizagem e de pertencerem a 

famílias socialmente desfavorecidas, são trabalhadores e tentam cumprir o 

seu papel, sendo de realçar que não há módulos em atraso nesta disciplina 

(com a exceção, não relevante, de um aluno, que apenas tem um módulo por 

completar). 
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Esta intervenção, apesar de ser um momento para finalmente 

colocarmos em prática as aprendizagens do mestrado e melhorar a 

desempenho anterior ao mestrado, é também uma altura que se caracteriza 

por alguma tensão, dado ser um momento de avaliação do professor 

interveniente. Porém, a ajuda e a experiência dos profissionais na área foi 

permanente e adequada, fazendo com que todo o processo tenha decorrido da 

melhor maneira. Como Ponte afirma, o trabalho deve ser em equipa: “/.../ a 

aprendizagem dos professores não deve ser entendida primordialmente como 

uma realização profissional individual mas como um projecto colectivo de 

longo prazo com uma agenda democrática.” (Ponte, 2002, p. 10). 

Pode-se assim considerar que os aspetos mais positivos da intervenção 

foram a demonstrada empatia que os alunos sentiram pela professora e 

 também o constante e adequado acompanhamento do trabalho dos alunos, 

quer presencial, quer através do Moodle (onde aquela recebia, em cada aula, 

 os trabalhos dos alunos). O que correu pior foi a falta de assiduidade de 

alguns elementos desta turma e também a falta de iniciativa no recurso a 

manuais online, disponibilizados no Moodle e do Google como ferramentas 

de aprendizagem e pesquisa. Mas, numa perspetiva geral, poder-se-á dizer 

que esta intervenção foi bem-sucedida pois os aspetos que correram pior não 

foram preponderantes e podem ser melhorados no futuro. 
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Anexo A - Cenário de Aprendizagem - Website Dinâmico e Versátil 
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Título:  

As minhas músicas preferidas 

Objetivo Geral:  
Compreender e saber enumerar as necessidades 
de se desenvolverem aplicações com recurso a 
base de dados remotas. 
Criação Website dinâmico e versátil recorrendo 

a uma linguagem de script e a bases de dados. 

Tarefas: 

 Apresentar conceitos relacionados com 
as bases de dados remotas 

 Utilizar uma BD musical 
disponibilizada, das músicas mais 
ouvidas. 

 Desenhar as páginas HTML pertencente 
a um Website 

 Desenhar as páginas PHP pertencente a 
um Website 

 Desenvolver e testar as páginas HTML 
pertencente ao Website 

 Desenvolver e testar as páginas PHP 
pertencente ao Website 

 Fazer consulta a base de dados MySQL 
de forma a confirmar a legitimidade dos 
dados do Website. 

 Apresentar as páginas desenvolvidas aos 
restantes colegas 

Papéis:  

O aluno autonomamente cria e desenvolve o projeto 
proposto e propõe soluções, alternativas. 
O professor monitoriza e orienta o desenvolvimento 

do projeto. Interações: 
 O professor intervém como facilitador da 
aprendizagem do aluno, para tornar o aluno 
autónomo e aprendizagem estimulante. 
 Haverá momentos definidos pelo 
professor, no qual se fará a revisão e o ponto de 

situação do projeto entre o aluno e professor. 

Objetivos Específicos: 

 Aprender funções de manipulação e acesso 
dos dados de uma base de dados remotas 

 Desenvolver páginas script, dinâmicas e 
versáteis. 

 Criar e testar as páginas de linguagem script 
dinâmicas 

 Perceber a utilidade das páginas que acedem 
a dados de uma base de dados remotas 

 

Atividades:                                                            
 Os alunos irão desenvolver um Website das 
músicas mais ouvidas nas suas aplicações dos seus 
dispositivos móveis, top musical. Esta página fará a 
inserção, atualização, remoção dos dados da base 
de dados remota e sua listagem, sendo o conteúdo 
dinâmico e versátil dado o acesso remoto 

Resumo da narrativa: 
A Maria quer partilhar com os amigos as músicas que mais ouve na sua aplicação do dispositivo móvel, 
assim pensou em criar um Website onde ela disponibiliza as músicas por si mais ouvidas, quer esteja em 
casa, quer esteja de férias.  
Palavras-chave: 
Programação; Linguagem de Scripting; Desenvolvimento; Linguagem de Programação; Website; SQL; 

Base de Dados Remotas 

Imagem que caracterize o cenário: 

 

Retirado de: http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-notas-
da-m%C3%BAsica-da-base-de-dados-image31261614 

 

Autor do cenário: 
Leila Caldeira (leila.caldeira@campus.ul.pt) 
Desenvolvido no âmbito da disciplina de Didática de 
Informática III do Mestrado em Ensino de 
Informática da Universidade de Lisboa, no ano letivo 
2014/2015. 

 
Este obra foi licenciado com uma Licença Creative Commons - 
Atribuição-Uso Não-Comercial-Partilha nos termos da mesma 

licença 3.0 Unported. 
 

Espaço e recursos:  
Sala de aula, 15 aulas de 45 minutos 
Notepad++, MySQL, Servidor Apache, PHP, 

Computadores, Projetor 

mailto:leila.caldeira@campus.ul.pt
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pt_PT
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pt_PT
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pt_PT
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pt_PT
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pt_PT
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pt_PT
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pt_PT
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Anexo B – Teste Diagnóstico 
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Teste Diagnóstico de Sistemas de Informação - 12º IG 
* Required 

 
Nome  do aluno * 
 
 

This is a required question 

 

PHP 
1. O que significa PHP? *  

Private  Home Page 
PHP: Hypertext Preprocessor 
Personal Hypertext Processor 

 

2. O código PHP utiliza um dos seguintes delimitadores, qual? * 
<html>...</html> 
<&>...</&> 
<?php...?> 
<?php>...</?> 

 

3. Como se escreve a frase "Olá Mundo" em PHP *  
"Olá Mundo"; 
echo  "Olá Mundo"; 
Document.Write("Olá Mundo"); 

 

4. Todas as variáveis em PHP iniciam com qual símbolo? * 
^ 
% 
& 
$ 
 

5. Qual a forma correta de acabar uma declaração em PHP?  *  
New line 
; 
. 
</php> 
 

6. A sintaxe de PHP é semelhante a: *  
JavaScript 
C 
VBScript 

 
7. O programa "Olá Mundo!" é escrito da seguinte forma: * 

<?php echo"Olá Mundo!"; ?> 
<?php "Olá Mundo!"; ?> 
<?php Document.Write("Olá Mundo"); ?> 
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Dada a seguinte imagem responda à pergunta que se segue: 

 

8. Dado o código acima. Qual o resultado deste programa? * 
resultado = 12  
resultado = 6  
resultado =6  
resultado =12 

 

SQL 

 
9. A declaração SQL Create Table é usada para ? *  

Criar uma nova base de dados 
Alterar uma tabela na base de dados existente 
Criar uma tabela na base de dados existente 

 

10. Qual a palavra do código SQL que remove registos de uma base de dados? * 
Remove 
Delete 
Subtract 
Eliminate 

 

Consulte os dados os dados da tabela Jogador. 
 

 

 

 

Faça o Select das três questões seguintes. Consulte os dados da tabela 
Jogador 

 

11. Qual o código SQL para obter o nome dos jogadores? * 
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12. Qual o código SQL para obter os dados dos jogadores com  mais de 24 anos? * 
 

 

 

13. Qual o código SQL a que  indica só as posições ocupadas pelos jogadores ? * 
 

 

 

Qual o resultado dos códigos SQL seguintes. Consulte os dados da tabela 
Jogador 

 

 

 

 

 

14. Qual o resultado da consulta: Select count(*) from Jogador; * 
 

3 
4 
5 
6 

 

15. Qual o resultado da consulta: Select * from Jogador Where  Idade = 29 and  Posicao like 
'Avançado' ; * 

11 | Ronaldo | 29 | Avançado | 7 
12 | Nani | 29 | Avançado | 77 
12 | Ronaldo | 29 | Avançado | 7 
Ronaldo | 29 | Avançado 

 

Submit 

Never submit passwords through Google Forms. 

_______________________________________________________________________ 

Powered by 

This form was created inside of  Universidade de Lisboa. 

Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms 
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Anexo C: Grelha de avaliação da Ficha de Estudo 

  



 

114 
 

 

 

  



 

115 
 

Criação das páginas: Procurar, Listar, Inserir, Remover 

Alunos  Aluno nº1 Aluno nº2 Aluno nº 3 Aluno nº 4  

       

Criar código de acesso 
a BD 

      

Iniciativa no 
desenvolvimento 

      

Desenvolvimento 
Entrada.html  

      

Desenvolvimento 
Procurar.php  

      

Desenvolvimento 
Listar.php  

      

Desenvolvimento 
Inserir.html 

      

Desenvolvimento 
Inserir.php 

      

Desenvolvimento 
Remover.html  

      

Desenvolvimento 
Remover.php  

      

Comentar o código de 
ligação a BD 

      

Erros detetados pela 
professora, nos 
trabalhos colocados no 
Moodle. 

      

Trabalho entregue na 
plataforma Moodle 

      

Observação       

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); Não aplicável 
(NA); Terminou (T); Em Desenvolvimento (ED).  
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Anexo D: Grelha de avaliação do Projeto  
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Final de 7 aulas 

 Valor 
total 

Aluno 
nº 1 

Aluno 
nº 2 

Aluno nº 3 Aluno 
nº 4 

1.Menu.html Formatação 1     

Código 0,5     

2.Inserir.html Formatação 1     

Código 0,5     

3.Inserir.php Executa 1,5     

Código 1     

4.Eliminar.html Formatação 1     

Código 0,5     

5.Eliminar.php Executa 1,5     

Código 1     

6.Procurar.html Formatação 1     

Código 0,5     

7.Procurar.php Executa 1,5     

Código 1     

8.Listar.php Executa 1,5     

Código 1     

Extras Tabela com dados 
formatados 

1     

Outros referidos na 
linha em baixo 

1     

Notas extra         

Superou 
expetativas 

  2     

Nota Final   20     
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Anexo E: Grelha de observação Atitudes e Valores 
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123 
 

Aula nº ___  Dia:__/__/__ 

 Alunos  Aluno 
nº 1 

Aluno 
nº 2 

Aluno 
nº 3 

Aluno 
nº 4 

Nº de aulas 
assistidas 

      

Atitudes 
e 
Valores 

 

 

 

Assiduidade Média     

Pontualidade Média     

Participação Média     

Interesse Média     

Respeito pelos 
colegas 

Média     

Comportamento Média     

Cumprimento das 
regras 

Média     

 Média 
Final 0-4 

    

 Média 
Final 0-
20 

    

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); 
Não Aplicável (NA) 
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Anexo F: Grelha de observação Capacidades e Aptidões 
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Final de 7 aulas 

 Alunos  Aluno 
nº 1 

Aluno 
nº 2 

Aluno 
nº 3 

Aluno 
nº 4 

Capacidades 
e 
Aptidões 

Empenho Media     

Autonomia Media     

Domínio da 
Temática 

Media     

 Média 
Final 0-4 

    

 Média 
Final 0-20 

    

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); 
Não Aplicável (NA) 
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Anexo G: Material de apoio da primeira aula 
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Acceso Remoto a Base de Dados
Módulo 7

Sistema de Informação

12º IG

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

Escola Secundária  de Sacavém

 

Sumário

• Condições necessárias para o acesso a 

uma Base de Dados Remota (via Web) 

• Código PHP para ligação a uma Base de 

Dados

 

Fases do processo de 

consulta a uma BD via Web
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Fases do processo de 

consulta a uma BD via Web

• O web browser ou cliente web (por exemplo o Google 

Chrome) envia um pedido, através de um formulário, para 

acesso a uma base de dados ligada a um servidor web.

 

Fases do processo de 

consulta a uma BD via Web

O servidor web recebe a comunicação dos dados do 

formulário (pelo método Post ou Get), deteta a indicação de 

um script PHP (no atributo action do formulário) e chama esse 

script para que ele processe os dados.

 

Fases do processo de 

consulta a uma BD via Web

O interpretador de PHP faz a interpretação do script mencionado e 

deteta um pedido de ligação a um sistema de bases de dados; se a 

ligação for efetivada, envia-lhe um comando SQL a executar na 

base de dados em causa.
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Fases do processo de 

consulta a uma BD via Web

O servidor de bases de dados (por exemplo MySQL) 

recebe o comando SQL, executa-o na base de dados e os 

resultados são enviados ao interpretador de scripts PHP.

 

Fases do processo de 

consulta a uma BD via Web

O interpretador de scripts PHP recebe os resultados 

enviados pelo servidor da base de dados e prepara estes 

resultados para os entregar ao servidor web.

 

Fases do processo de 

consulta a uma BD via Web

O servidor web recebe os dados do interpretador de PHP, 

insere-os num documento HTML ou página web e envia 

essa informação ao cliente (web borwser) que a solicitou.
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1. Captar os dados enviados com o formulário do 

utilizador e verificar se esses dados satisfazem os 

requisitos necessários;

2. Estabelecer uma ligação com o sistema de 

bases de dados que estiver a ser utilizador;

3. Elaborar e aplicar um determinado 

comando SQL;

4. Preparar os dados obtidos do servidor da base 

de dados para os passar ao servidor web num formato 

compatível com HTML e uma boa apresentação para o 

cliente que os vai receber.

Etapas do programador 

ao escrever scripts PHP

 

• Criar a base de dados Musicas

• Utilizar a base de dados

• Criar a Tabela TopArtistaMusica

• Inserir três registos na tabelaTopArtistaMusica

Create Table TopArtistaMusica

(Titulo Varchar(30) Primary key,

PosicaoTop Integer,

Artista Varchar(30));

Create Database Musicais;

Insert into TopArtistaMusica values

(‘Bailando’, 1, ‘Bailando’,‘Enrique Iglesias’),

(‘I See Fire’, 2, ‘Ed Sheeran’, ‘Ed Sheeran’, ),

(‘Nobody to love’, 3,‘Sigma’);

Preparar uma BD no 

MySQL para acesso com PHP

Use Musicais;  

 

1. mysql_connect - Estabelece uma ligação ao 
servidor

$conexao = mysql_connect('localhost', 'root', 
‘password');

2. mysql_select_db - Selecciona uma base de 
dados

mysql_select_db(“Musicais”, $conexao);

3. mysql_query - Interroga uma base de dados
$resultado = mysql_query(“Select * from Cantor”);

Etapas do programador 

ao escrever scripts PHP
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4. mysql_num_rows - Devolve n.º de registos 
resultantes de uma consulta.
$n_registos = mysql_num_rows($resultado);

5. mysql_fetch_array – Obtém as linhas dos 
vários registos. Retorna atual linha do registo
while($linha = mysql_fetch_array($resultado))

{ echo $registo['Artista']; }

6. mysql_close – Encerra a ligação ao servidor
mysql_close($conexao);

Etapas do programador 

ao escrever scripts PHP

 

• MySQL Functions -

http://php.net/manual/en/ref.mysql.php

• MySQL Database -

http://www.w3schools.com/php/

• http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/3455/fun

coes-de-comunicacao-com-banco-de-dados-

mysql-no-php.aspx

Nota: A partir do PHP 5.5.0 em vez de usar 

funções iniciadas com mysql… (ficará 

obsoleto)…será mysqli…

Fim

 

 

 

  



 

136 
 

  



 

137 
 

Anexo H: Material de apoio da terceira aula 
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Acceso Remoto a Base de Dados
Módulo 7

Sistema de Informação

12º IG

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

Escola Secundária  de Sacavém

 

Sumário

• Apresentação da proposta de 

trabalho/projeto de uma aplicação em 

PHP e HTML

• Desenvolvimento de duas páginas 

Menu.HTML e Localizar.PHP (1ª Fase)

 

Aplicação de página 

em PHP – Fase nº1
• Projeto de uma aplicação em PHP e 

HTML com interação com uma base de 

dados, para:

o Inserção

oRemoção

o Pesquisa

o Listagem

 



 

140 
 

 

menu.html

 

listar.php

 

• Fase 2

Próxima Aula
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inserir.html

 

inserir.php
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Anexo I: Material de apoio da quarta aula 
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Acceso Remoto a Base de Dados
Módulo 7

Sistema de Informação

12º IG

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

Escola Secundária  de Sacavém

 

Sumário

• Revisão HTML para resolução deste 

projeto

• Desenvolvimento de duas páginas 

Inserir.HTML e Inserir.PHP (2ª Fase)

 

Aplicação de página 

em PHP – Fase nº1
• Projeto de uma aplicação em PHP e 

HTML com interação com uma base de 

dados, para:

o Inserção

oRemoção

o Pesquisa

o Listagem
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Código HTML

<table>

<tr>

<td>Maria</td>

<td><img src=“prof.jpg”></td> 

<td>professora</td>

</tr>

</table>
tr – table row (tabela linha, linha da tabela)

td – table data (tabela dados, dados da célula da tabela)

 

menu.html

Como será código html ?

 

Código HTML

<table table width="20%" align="center" 

border=1>

<tr><td>1</td><td>Emanuel</td></tr>

<tr><td>2</td><td>Felisberto</td></tr>

<tr><td>6</td><td>Ruben</td></tr>

<tr><td>7</td><td>Vanessa</td></tr>

</table>

tr – table row (tabela linha, linha da tabela)

td – table data (tabela dados, dados da célula da tabela)
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Resultado

 

listar.php

Como será código html ?

Cor de fundo da 1ª linha -> bgcolor=\"11a6d4\"

 

Proposta 

• Sempre que houver uma página php 

estiver um formato de tabela, resolva:

– Primeiro faça a página em html

– Testar página html

– Depois de bem formatada resolva-a em php

– Testar página php já formatada
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inserir.html

 

inserir.php
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Anexo J: Material de apoio da quinta aula 
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Acceso Remoto a Base de Dados
Módulo 7

Sistema de Informação

12º IG

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

Escola Secundária  de Sacavém

 

Sumário

• HTML e PHP, para que serve o action e 

method post e get

• Função print utilizada para criação de uma 

table

• Desenvolvimento das páginas em PHP: 

Listar.php; Inserir.php; Apagar.php

 

Form HTML

• <form name="form1“ method="post“ 

action="http://localhost/procurar.php">

• E para que serve o:

– Action

– Method
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Form Action e Method

• Action

– Destina-se a definir o URL para o qual os 

dados do formulário serão enviados

• Method

– Este atributo admite os valores "post" e "get" 

que são dois métodos deferentes de 

passagem de dados

 

Métodos Get e Post

 

Métodos Get e Post

• "get" os dados são passados pelo URL 

• "post" são enviados em forma de um 

bloco de dados via um mecanismo 

denominado STDIN
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Diferença HTML e PHP

Inserir.html

• <form action=“inserir.php" method=“post">

Nome: <input type="text" name=“nome_utilizador" />

Local: <input type="text" name="local_utilizador" />

<input type=“text" value=“submit">

</form>

Inserir.php

• <?php

echo 'Olá '.$_POST["nome_utilizador"];

echo $_GET[“local_utilizado"].' é um local lindo.';

?>

 

Como fazer table em PHP

• print("<table width=\"80%\" align=center "); 

• print("<tr>

<td>$nome</td>

<td>$telefone</td>

</tr>");

• print("</table>");

 

Sites pesquisados

• How to print html table using php -

http://uwudamith.wordpress.com/2011/08/

21/how-to-print-html-table-using-php/

• Center an anchor tag in html? -

http://stackoverflow.com/questions/972183

1/how-do-i-center-an-anchor-tag-in-html

 

  



 

153 
 

Anexo L: Material de apoio da sétima aula 
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Acceso Remoto a Base de Dados
Módulo 7

Sistema de Informação

12º IG

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

Escola Secundária  de Sacavém

 

Sumário

• Print /Echo de uma tabela em PHP

• Revisão de HTML

 

Finalizar 

o 

projeto
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Hyperlink de uma imagem

<a href="http://localhost/menu.html"> 

<img src="home.png" Border=0>

</a>

http://localhost/menu.html

 

//início da tabela HTML

print("<table width=\"80%\" align=center border=1");

//Início da primeira linha (table row - tr) da tabela

print("<tr>

<td width=\"4%\“ bgcolor=\"11a6d4\"> Nome</td>

<td width=\"10%\“ bgcolor=\"11a6d4\">Número</td>

</tr>");

Escrita do cabeçalho da tabela

 

Escrita dos registos da BD

//enquanto houver registos

while ($registo = mysql_fetch_array($resultado)){

//escreva o registo

print("<tr>

<td>”.$registo[“Nome"].”</td>

<td>”.$registo[“Numero"].”</td>

</tr>");

}

print("</table>");
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HTML Revisões

• Nome da Página

<Title> Musica</Title>

• Título da página (cabeçalho - h1…h6 +)

<h2 align=“center”> Top Música </h2>

• <table width="80%" align="center" border=1>

Alinhar (align) – center, left, right, justify

Ocupação da página (width) - 0% a 100%

Margem da tabela (border) – 0, 1, 2

 

Tabela de alunos

 

Tabela realizada no w3scools
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Obrigada a todos 

o Vanessa
o Emanuel
o Felisberto
o ben
o Prof usoue

Leila
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Anexo M: Grelha de Autoavaliação e Heteroavaliação 

  



 

160 
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 Alunos Próprio 
nºx 

Aluno 
nº1 

Aluno 
nº2 

Aluno 
nº3 

Atitudes 
e 
Valores 
 
 
 

Assiduidade     

Pontualidade     

Participação     

Interesse     

Respeito pelos 
colegas 

    

Comportamento     

Cumprimento das 
regras 

    

Capacidades e 
Aptidões 

Empenho     

Autonomia     

Domínio da 
Temática 

    

Apresentação do 
trabalho final 

     

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); 
Não Aplicável (NA); Não Disponível (ND). 
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Anexo N: Grelha de Avaliação da Intervenção 
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Avaliação da professora ao longo da intervenção 

 Alunos  Aluno nº __ 

Atitudes 
e 
Valores 

 

Assiduidade Média  

Pontualidade Média  

Interesse Média  

Respeito pelos alunos Média  

 Média Final 0-4  

 Média Final 0-20  

Capacidades e 
Aptidões 

Empenho Média  

Autonomia Média  

Domínio da temática Média  

 Média Final 0-4  

 Média Final 0-20  

Escala de registo: Não Satisfatório (1); Satisfatório (2); Bom (3); Muito Bom (4); 
Não Aplicável (NA) 

 

Responda as questões com valores de 1 a 4 

Como decorreu as aulas  

Como decorreu o projeto  

Como realizou o projeto  

Gostou de realizar o projeto  

Enunciado/Proposta do projeto  

Escala de registo: Não Satisfatório (NS); Satisfatório (S); Bom (B); Muito Bom 
(MB); Não aplicável (NA) 

 

Comente: 

O que consideras que correu 

melhor 

 

O que consideras que correu pior  

Que melhoria sugere?  

Observações:  
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Anexo O: Enunciado do projeto a desenvolver 
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Projeto – Acesso Remoto a Base de Dados 

Objetivo: 
Abordar a linguagem de programação web PHP e HTML para criação de aplicações 
web de acesso a bases de dados SQL. 

 

Pretende-se criar uma aplicação web em HTML e PHP que permita gerir 

as músicas do top ou mais ouvidas e que contemple as funções de inserir, 

eliminar, procurar uma música ou listar as músicas: 

 
 

 
 

Crie os programas na pasta 
 C:\Programas\ 

Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\nome_aluno 

A base de dados a trabalhar terá o nome de topmusica e deverá conter pelo 
menos a tabela topartistamusica (esta tabela não esta normalizada, apenas 
serve para programação e PHP e HTML). 
 

Posição 

Artista 

Titulo 

Duração 

Álbum 

http://127.0.0.1/phpmyadmin/db_structure.php?server=1&db=topmusica&token=360fa11998d041de84407bdb17862cef
http://127.0.0.1/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=topmusica&table=topartistamusica&pos=0&token=360fa11998d041de84407bdb17862cef
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GeneroMusical 

A estrutura desta aplicação deverá ser semelhante à ilustrada na figura em 
baixo: 

 

 

 

 

Os programas deverão ser criados na pasta C:\Programas\Apache Software 
Foundation\Apache2.2\htdocs\nome_aluno e entregues na plataforma da 
escola. 
 
Em cada aula serão propostas determinadas páginas e estas deverão ser 
entregues na plataforma antes do término da mesma aula. 
 
No final do projeto enviara de novo os ficheiros zipados numa pasta 
denominada nome_aluno.zip 
 
 
 
 
 
 

Bom trabalho! 
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Anexo P: Questionário de caraterização da turma 
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Caraterização dos alunos do 12º IG 
 

Documento de apoio a caraterização de cada um dos alunos do 12º ano da turma IG da 
Escola Secundária de Sacavém 

 

*Obrigatório 
 
 
 

O Aluno   
 

 
1.  Nome completo  * 

 

 
 
 
 

2.  Data de nascimento * 
 

 

Exemplo: 15 de dezembro 2012 
 

 

3.  Sexo * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Feminino 
 

Masculino 
 

 
4.  Ocupação do tempo livre: * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Ler 
 

Passear 
 

Ir ao cinema 

Ouvir música 

Ver televisão 

Praticar desporto Andar 

com os amigos Andar 

nas redes sociais 

Jogar jogos de computadores 
 

 
5.  Se tivesse fazer uma página de seu interesse.  O tema seria: * 

Explique o porquê
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Situação Escolar   
 

 
6.  Quantas vezes já ficou  retido?  * 

Marcar apenas uma oval. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Mais de 3 
 

 
7.  Se já ficou  retido.  Indique em que ciclo(s) 

Marcar apenas uma oval. 
 

1º Ciclo 
 

2º Ciclo 
 

3º Ciclo 
 

Ensino Secundário 
 

 
 

Estudo   
 

 
 

8.  Estudo para além da sala de aula? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 
 

Não 
 

 
9.  Se respondeu  a anterior  sim. Com que frequência  estuda? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Raramente 

Diariamente 

Semanalmente 

Nas vésperas das provas 
 

Nunca 
 

 
10.  Onde estuda * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Casa 

Escola 

Biblioteca 

Outra:



11.  Quando necessita  apoio no estudo.  Recorre a: 

Marcar apenas uma oval. 
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Professor 
 

Pai Mãe 

Explicador 

Outra: 

 
 

Escola/Casa   
 

 
12.  Em que freguesia  reside? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sacavém (freguesia pertencente a escola) 

Moscavide 

Prior Velho 
 

Camarate 

Unhos 

Bobadela 

Outra: 

 

 

13.  De que forma desloca-se  para escola: * 

Marcar tudo o que for aplicável. 
 

A pé 

Bicicleta 

Autocarro 

Camioneta 

Comboio 

Carro 

Outra: 
 

 
14.  Quanto tempo demora a chegar a escola? * 

 

 

Exemplo: 4:03:32 (4 horas, 3 minutos e 32 segundos) 
 
 

Família  



15.  Com quem vive? * 

Marcar apenas uma oval. 
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Pai mãe e irmão 
 

Pai e mãe 
 

Mãe 

Pai 

Avôs 

Avô 

Avó 

Outra: 
 

 
16.  Estado Civil dos pais: 

Marcar apenas uma oval. 
 

Casado 

Junto 

Separado 

Outra: 
 

 
17.  Encarregado  de educação do aluno * 

Marcar apenas uma oval. 
 

O próprio 
 

Mãe 

Pai 

Outra: 

 

 

18.  Habilitações literárias do pai 

Marcar apenas uma oval. 
 

1º Ciclo do Ensino Básico 
 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

Outra:



19.  Idade do pai * 

Marcar apenas uma oval. 
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25 a 30 anos 
 

31 a 35 anos 
 

36 a 40 anos 
 

41 a 45 anos 
 

46 a 50 anos 
 

51 a 55 anos 
 

56 a 60 anos 
 

61 a 65 anos 

mais de 66 anos 

 

 

20.  Habilitações literárias da mãe 

Marcar apenas uma oval. 
 

1º Ciclo do Ensino Básico 
 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

Outra: 

 

 

21.  Idade da mãe * 

Marcar apenas uma oval. 
 

25 a 30 anos 
 

31 a 35 anos 
 

36 a 40 anos 
 

41 a 45 anos 
 

46 a 50 anos 
 

51 a 55 anos 
 

56 a 60 anos 
 

61 a 65 anos 

mais de 66 anos 

 

 

Acesso a Tecnologia   
 

 
22.  Tem computador em casa? * 

Marcar tudo o que for aplicável. 
 

Sim 
 

Não



23.  Se respondeu  sim a pergunta  anterior.  Tem acesso a Internet em casa? 
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Marcar tudo o que for aplicável. 
 

Sim 
 

Não 
 

 
24.  Quanto tempo dispende  diariamente  no computador * 

 

 

Exemplo: 08:30 
 

 

25.  Quanto tempo dispende  diariamente  no computador para seu lazer * 
 

 

Exemplo: 08:30 
 

 

26.  Quanto tempo dispende  diariamente  no computador a estudar * 
 

 

Exemplo: 08:30 
 

 

27.  Utiliza em casa o computador, principalmente para? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Jogar online 

Pesquisar 

Estudar 

Aceder as redes sociais 
 

Outra: 
 

 
 

Futuro   
 

 
28.  Quanto terminar  12º e este curso.  Pretende? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Candidatar-se a Faculdade 
 

Começar a trabalhar na área do seu curso 
 

Começar a trabalhar 
 

Outra: 
 

 
29.  Qual a profissão que gostaria  de exercer 

no futuro 
 
 
 

 
30.  Qual a sua disciplina preferida?  *
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31.  Qual a disciplina que gosta menos? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor   
 

 
 

32.  Quais as características que mais aprecia num professor: * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Simpátia 

Exigência 

Tolerancia 

Ensinar bem 

Extrovertido 

Amizade 

Outra: 
 

 
 

Fim   
 

 
 
Obrigada pela sua colaboração 

 

 
 
 
 
 

Com tecnologia 
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