
Centro de Competência TIC e Inovação - CCTICI 

Instituto de Educação da UL 

Programa Orientador de Estágio 

 

Objectivo: Desenvolvimento e (implementação) de um projecto de E-learning no 
Ensino Superior: a Universidade de Lisboa 

 

A) Selecção e análise de documentos orientadores  
Tratado de Lisboa 
Processo de Bolonha 
Orientações da Equipa  Reitoral e Plano Estratégico da Universidade 
Painel Report: REFORMING DISTANCE LEARNING HIGHER EDUCATION IN 
PORTUGAL 
 

B) Análise de artigos de investigação acerca de processos de implementação de E-
learning em IES (Revisão do estado da Arte) 
. contexto internacional 
. contexto nacional 

Sistematização de etapas identificadas,  
. entidades e organismos envolvidos,  
. entidades exteriores parceiras,  
. Estratégias e acções implementadas (modelos de formação) 
. Recursos envolvidos 
. factores de sucesso /efeitos restritos 
. Mecanismos de regulação implementados 
 
C) Análise, acompanhamento, reformulação da Proposta de Projecto “Tecnologias na 
actividade docente: integração de uma plataforma LMS (MOODLE) na FCUL”  
. Levantamento de informação relevantes (necessidades sentidas e acções desenvolvidas 
nos últimos 3 anos: Direcção, Departamentos, Docentes, eventualmente Discentes ) 
- Sistematização do processo de recolha de dados (etapas gerais, instrumentos e 
métricas de análise) a implementar para a regulação de cada actividade desenvolvida 
-  Concepção de recursos de apoio (tutoriais) 
- Ampliação da proposta  
. de uma dimensão LMS para a integração das tecnologias no ensino/investigação na 
FCUL 
. da integração das tecnologias no ensino/investigação na FCUL para a qualificação da 
docência e promoção de excelência na oferta educativa da Instituição 
. Da qualificação da docência à definição de uma visão articulada do que se perspectiva 



como Dimensão de E-learning a assumir na FCUL 
. Dessa visão articulada è sua implementação (faseada) 
. Da implementação a um Desenvolvimento Sustentado 

D) Desenho de um Projecto de Implementação de E-learning perspectivando a UL  

O estágio envolverá assim o desenvolvimento das seguintes actividades:  

. Levantamento de dados relevantes acerca da instituição acolhedora 

. Pesquisa e análise de documentos orientadores de referência no âmbito da 
implementação de e-elearning no ensino superior  
. Gestão de documentação interna relativa às acções desenvolvidas neste âmbito na 
instituição 
. Análise e acompanhamento do processo de integração da plataforma Moodle na 
FCUL.. 
. Concepção de guiões e tutoriais de apoio à utilização de plataformas LMS e à 
concepção de RED para e-learning 
. Apoio tutorial a unidades de investigação da instituição 
. Identificação e resposta às necessidades de alterações nos aspectos de Administração 
do Moodle_FCUL em estreita articulação com o  Centro de Informática 
. Participação e apoio a outros projectos de Investigação e Desenvolvimento da Unidade 
Orgânica em causa 
. Sistematização dos elementos a reunir para o desenvolvimento de um projecto de E-
learning para implementar na Universidade de Lisboa 
. Realização de relatórios periódicos (trimestrais) das actividades desenvolvidas, 
sistematizando informação relevante para as actividades a desenvolver 

Neuza Pedro e João Filipe Matos 
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Projecto Moodle_FCUL 

Este projecto serviu de estímulo para a posterior elaboração do meu projecto e foi 

também a partir dele que comecei a questionar-me sobre diversas temáticas, entre elas o 

e-Learning no Ensino Superior e as plaformas Learning Management Systems (LMS). 

Por outro lado, além de criar o meu projecto, colaboraria no desenvolvimento do 

projecto “Tecnologias na Actividade Docente: integração de uma plataforma LMS 

(Moodle) na FCUL” – projecto Moodle_FCUL. A FCUL foi a primeira faculdade da 

UL que teve contacto com as sessões de divulgação e com os workshops de formação.  

 

De forma a contextualizar o trabalho realizado pelo Centro de Competência e o apoio 

por mim prestado, é importante referir que o projecto tinha como principais objectivos: 

 O desenvolvimento de competências ao nível técnico e pedagógico na 

utilização de plataformas na docência da FCUL; 

 O estabelecimento de uma prática de utilização de plataformas virtuais de 

gestão de aprendizagem nas disciplinas leccionadas na FCUL; e 

 O desenvolvimento de uma dimensão significativa, crescente e sustentada de 

ofertas formativas em modalidade de e-learning na FCUL (primeiro e 

segundo ciclo). 

 

A equipa orientadora do projecto definiu como actividades a desenvolver na FCUL: 

1) Sessões gerais de divulgação: considerou-se necessário realizar sessões abertas a 

professores e a investigadores associados à instituição, onde se assumiu a 

preocupação de informar e sensibilizar para os Learning Management Systems 

(LMS), para as suas características gerais, para as suas funcionalidades e 

potencialidades pedagógicas, quer no suporte ao docente quer na autonomização 

do trabalho dos alunos. 

2) Workshops de Formação “Utilização do Moodle no ensino e investigação”: com 

vista a promover o conhecimento e competências na utilização do Moodle, 

considerou-se relevante desenvolver um conjunto de workshops de formação na 

área de construção, administração e dinamização de disciplinas a sustentar na 

plataforma, dirigidos de forma especificamente concebida para professores e  

investigadores da FCUL. 



3) Reuniões de apoio estratégico a departamentos (e outras unidades orgânicas): 

considerou-se igualmente relevante delinear respostas que atendessem a 

necessidades específicas de Departamentos, Centros de Investigação, Projectos 

de I&D ou outras unidades específicas. Desta forma entendeu-se como 

necessário desenvolver reuniões de apoio ao delineamento de estratégias 

específicas para integração do Moodle nas práticas docentes às unidades 

orgâncias que o solicitaram. 

4) Serviço de suporte individualizado: para responder às necessidades individuais 

de professores e invesgadores da FCUL, e valorizando os efeitos que a literatura 

sublinha do desenvolvimento de mecanismos de apoio one-to-one, entendeu-se 

como vantajoso instituir, concomitantamente, um serviço de atendimento a 

professores/investigadores, onde as necessidades ligadas à utilização de 

plataformas, de âmbito não – técnico, pudessem encontrar resposta. Num horário 

semanal pré-definido, a equipa do CC, colocou-se à disposição para apoiar todos 

os interessados nas suas instalações na FCUL. 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
 

FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 
 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 

Sessão nº:  1 

Data: 15 e 16 Novembro de 2009 

Horário: flexível 

Local: casa 

 
AGENDA 

1) Pesquisa sobre o Centro, tendo em vista a sua caracterização 

2) Leitura de textos sobre o enquadramento dos Centros de Competências. 

 

TÓPICOS 

Caracterização da instituição onde realizo o estágio – Centro CRIE da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 

1) Pesquisa no site do Centro de informações relativas e úteis a incluir no relatório 

e que sejam pertinentes para o poder caracterizar. 

2) Leitura de algumas notícias e de breves textos acerca dos Centros CRIE, do 

Projecto Minerva, Projecto Nónio Século XXI, Programa Internet – Escola, 

Edutic e Plano Tecnológico, pois na minha opinião é importante uma breve 

contextualização histórica relativamente ao aparecimento dos centros CRIE. 

Consulta da tese de doutoramento do professor João Correia de Freitas e texto 3 

de Sofia Viseu, do livro “As TIC na Educação em Portugal”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 

Recursos bibliográficos online: 

 Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas: http://www.crie.min-

edu.pt/index.php?section=1  
 Freitas, J. (2004). Internet na Educação – Contributo para a construção de redes 

educativas com suporte comportamental. Tese de Doutoramento em Ciências da 

Educação. Faculdade de Ciências e Tecnologias – Universidade Nova de Lisboa, 

Lisboa 

 Ministério da Educação – Departamento da Avaliação Prospectiva e Planeamento 

(2004). Balanço de actividades 2003. Acedido em 20 de Novembro de 2009, em: 

http://nonio.crie.min-edu.pt/balancos/BA2003.pdf 

 Silva, B. e Costa, A. (2002). Programa Nónio Século XXI: o desenvolvimento 

dos projectos das escolas do Centro de Competência da Universidade do 

Minho. Acedido em 1 de Novembro de 2009 em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/475/1/BentoDSilva.pdf 

 Silva, A. (2004). Estudar e aprender com tecnologias - Um estudo sobre as 

atitudes, formação, condições de equipamento e utilização nas escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Cabeceiras de Basto. Dissertação de 

Mestrado em Formação Psicológica de Professores. Braga. Universidade do 

Minho 

 Viseu, S. (2006). A utilização das TIC nas escolas portuguesas: alguns 

indicadores e tendências. Em: F. Costa, M.H. Peralta e S. Viseu (orgs), As TIC 

na Educação em Portugal: concepções e práticas. Porto. Porto Editora 

 
PRÓXIMOS PASSOS 

Pesquisa de documentos e publicações acerca da educação no ensino superior, processo 

de Bolonha, entre outros, nomeadamente os que se relacionam com o e-learning.  

Selecção e análise de artigos sobre a problemática do e-learning no ensino superior. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

1) Que reformas educativas surgiram? 

2) Onde se inserem os centros de competências ou os Centros CRIE, no contexto 

nacional? 

http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=1�
http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=1�
http://nonio.crie.min-edu.pt/balancos/BA2003.pdf�
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/475/1/BentoDSilva.pdf�


3) Que aspectos devo salientar se quiser fazer uma resenha histórica sobre as TIC 

na educação em Portugal? 

 

“Se desenvolver uma resenha histórica, posso contextualizar melhor a minha 

instituição de acolhimento.” 

4) Estabelecer prioridades. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

É importante que exista no relatório de estágio uma parte destinada à caracterização da 

instituição porque apresenta pontos interessantes, pois refere os seus objectivos, as suas 

finalidades, princípios pedagógicos e isso ajuda-nos a pensar o trabalho de uma forma 

contextualizada. 

Esta é também indispensável pois o relatório de estágio será apresentado e dado a ler, 

sendo assim uma forma de apresentar a instituição a outras pessoas que não a 

conhecem. 

 
NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 

1. O Centro de Competências em colaboração com o Ministério da Educação tem 

estado envolvido no apoio e promoção do trabalho da escola e desenvolvimento 

de competências de professores no domínio da utilização e integração das TIC 

nas actividades pedagógicas. 

Adopta-se no Centro uma perspectiva de educação tecnológica crítica aberta à 

reflexão sobre as implicações sociais, políticas e éticas do uso das TIC. 

No Centro as TIC são perspectivadas como indutoras da renovação educativa. 

O grande objectivo deste CC é desenvolver competências ao nível do ensino 

básico e secundário, na área do ensino das ciências e da matemática. 

2. Depois das várias leituras consigo entender melhor as reformas educativas que 

ocorreram relacionadas com a introdução das Novas Tecnologias da 

Comunicação e Informação. 

O projecto Minerva deu início a vários projectos relacionados com as TIC. Este 

permitiu que se procedesse à introdução de recursos TIC nas escolas e 

possibilitou a existência de um maior número de professores motivados para o 

uso das TIC. 



Posteriormente promoveu-se o Programa Nónio Século XXI e o Internet na 

Escola, o primeiro pelo Ministério da Educação e o segundo pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

Dentro do Programa Nónio Século XXI, sucederam-se alguns avanços positivos 

ao nível da introdução das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

nas escolas e foi dentro deste programa que surgiram os Centros de 

Competência. Por outro lado, o Programa Internet na Escola permitiu que todas 

as escolas do 2º, 3º ciclo e ensino secundário possuíssem pelo menos um 

computador com ligação à Internet, através da Rede Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. Posteriormente este programa foi também alargado às escolas do 

primeiro ciclo do ensino básico. 

Depois do sucesso dos anteriores programas, surgiu o Edutic, mas rapidamente 

foi substituído pela equipa de missão Computadores, Redes e Internet na Escola, 

designada por CRIE. 

Este projecto tinha como objectivo a instalação de computadores, redes e 

internet na escola como o próprio nome indica. 

Por fim surgiu em 2007 o Plano Tecnológico. 

 
OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
  

FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 
  
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 

   

Sessão nº: 2  

Data: 16/11/2009 

Horário: flexível 

Local: casa 

  

1) Leitura de textos sobre os Personal Learning Envinronments 

 AGENDA 

 
 

  
Tópicos 

Análise de textos relacionados com a temática dos Personal Learning Environmets 
  
  

  
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 

Através do Google Académico consegui descobrir três bons textos em Inglês sobre a 

temática que pretendia. Como tenho algumas dificuldades no Inglês e para poder 

perceber melhor certas expressões e contextos optei por utilizar o Google tradutor, 

como ferramenta de ajuda à tradução de partes do texto e facilitou a minha tarefa de 

compreensão da temática. 

Fiz um breve resumo daquilo que considerei mais importante e dividi o texto em várias 

partes. 

  
  

  
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 

Recursos físicos: Computador, a internet, o Google académico e o Google tradutor. 

Recursos online: Google académico e o Google tradutor. 

Recursos bibliográficos online: 

1. Atwell, G. (2007). Personal Learning Environments – the future of eLearning? 

Acedido em 13 de Novembro de 2009 em 

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf 

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf�


2. Harmelen, M. (2006). Personal Learning Environments. Acedido em 13 de 

Novembro de 2009, em 

http://octette.cs.man.ac.uk/~mark/docs/MvH_PLEs_ICALT.pdf 

3.  Martindale, T. e Dowdy, M. (2009). Personal Learning Environmets. Acedido 

em 13 de Novembro de 2009 em http://teachable.org/papers/2009_ple.pdf 

4. Schaffert, S. & Hilzensauer, W. (2008). On the way towards Personal Learning 

Environments: Seven crucial aspects. Acedido em 13 de Novembro de 2009 

em http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf 

5. Wilson, S., Liber, O., Johson, (s/d). Personal Learning Environments: 

challenging the dominant design of education system. Acedido em 13/11/2009 

em  http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/727/1/sw_ectel.pdf 

 

 

  

PRÓXIMOS PASSOS 

Enquadramento relativo ao PLE 

Construir o meu próprio PLE 

  

 
QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO
  

  

Como construo um PLE? 

Como o personalizo? 

  

Tenho de realizar algumas pesquisas na Internet para perceber o que é um PLE. Qual 

será a abordagem utilizada pelos restantes indivíduos quando pensam em construir um 

PLE? 

  

 

  

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Aprendi que um PLE é muito importante para a organização de recursos e reflexão de 

aprendizagens e conhecimentos. Ajuda a dar sentido ao trabalho que fazemos, "constrói-

se" ao mesmo tempo que nós construímos a nossa aprendizagem. Tem sentido para nós 

(alunos) e para a nossa aprendizagem. É facilmente acessível e as suas características e 

utilidades da Web 2.0 levam a que permita uma construção pessoal. 

http://octette.cs.man.ac.uk/~mark/docs/MvH_PLEs_ICALT.pdf�
http://teachable.org/papers/2009_ple.pdf�
http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf�
http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/727/1/sw_ectel.pdf�


 

NOTAS/ PRODUTOS REALIZADOS 

A leitura dos textos relativos à temática dos PLEs despertou em mim a vontade de 

pesquisar mais sobre o assunto. Conto estudá-la mais aprofundadamente. Espero 

construir um bom enquadramento. 

  

   
OBSERVAÇÕES 

 
 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS  

   
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES  

   
Ana Lúcia Ramalho Pacheco  

   

Sessão nº: 3   

Data: 19/11/2009  

Horário: 9h às 17h  

Local: Centro de Competências  

   

1) Exploração de ferramentas para construir um PLE 

AGENDA 

2) Começar a usufruir das vantagens de um PLE   

 
 

   
TÓPICOS 

Construção de um site referente ao trabalho desenvolvido no Centro de Competências e ao 

trabalho desenvolvido para o relatório de estágio.  

Iniciar a utilização de um PLE - personal learning environment.   

   
 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S)
   

  

Através do Google Sites, construí um site e nele inseri todos os documentos que para mim 

são importantes no trabalho que estou a desenvolver. Nas várias páginas que fui criando, 

reflecti um pouco sobre o caminho que estou a definir.  

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS
   

  

Recurso físico: Computador e os vários documentos elaborados em virtude dos trabalhos 

que tenho realizado e os vários textos já consultados ou a consultar para a realização do 

trabalho. 

Recurso online: o Google sites.  

    



 
PRÓXIMOS PASSOS
   

  

Enriquecer o espaço, reflectindo bastante sobre as minhas estratégias;  

Dar sentido ao trabalho que tenho realizado;  

Atribuir “significado” aos conteúdos já inseridos;   

Ser activa na construção do meu próprio conhecimento e espaço de trabalho; 

   

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO
   

  

Como poderei dar uma marca mais pessoal ao site?  

“Posso reflectir acerca das minhas fichas de registo de sessões” 

 

Como posso adequar melhor o espaço para que seja considerado efectivamente um PLE?  

“Posso tentar perceber que ferramentas o Google Sites me disponibiliza” 

   

Continuar a estudar um pouco mais o tema dos PLE.  

   
  APRENDIZAGENS REALIZADAS
   

  

Desde que o estágio começou sinto que não me consigo organizar. Por outro lado conheci 

agora uma maneira de me entender, de me actualizar e de me manter organizada.   

O facto de os documentos se encontrarem todos fechados na pen, ou na pasta do PC não me 

incentivavam a trabalhar, sendo que agora inseridos dentro de um contexto próprio, tomam 

para mim outro significado e incentivam-me de uma maneira positiva.   

   

   
OBSERVAÇÕES  
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
  

FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 
  
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 

   

Sessão nº: 4 

Data: 25/11/2009 a 30/11/2009 

Horário: flexível 

Local: casa e Centro de Competências 

  

1) Enquadramento teórico sobre Personal Learning Environments 

 AGENDA 

 
 

  
Tópicos 

Definição 

Mais – valias 

Relação com a aprendizagem ao longo da vida 

Diferenças entre PLEs e LMS 

Desafios e direcções futuras 

  
  

  
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 

Após ter lido e seleccionado os parâmetros mais importantes dos textos referidos na 

ficha 2 desenvolvi um breve enquadramento teórico sobre PLEs. 

  
  

  
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 

Recursos físicos: Computador 

Recursos bibliográficos online: 

1. Atwell, G. (2007). Personal Learning Environments – the future of eLearning? 

Acedido em 13 de Novembro de 2009 em 

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf 

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf�


2. Harmelen, M. (2006). Personal Learning Environments. Acedido em 13 de 

Novembro de 2009, em 

http://octette.cs.man.ac.uk/~mark/docs/MvH_PLEs_ICALT.pdf 

3.  Martindale, T. e Dowdy, M. (2009). Personal Learning Environmets. Acedido 

em 13 de Novembro de 2009 em http://teachable.org/papers/2009_ple.pdf 

4. Schaffert, S. & Hilzensauer, W. (2008). On the way towards Personal Learning 

Environments: Seven crucial aspects. Acedido em 13 de Novembro de 2009 

em http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf 

5. Wilson, S., Liber, O., Johson, (s/d). Personal Learning Environments: 

challenging the dominant design of education system. Acedido em 13/11/2009 

em  http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/727/1/sw_ectel.pdf 

 

 

  

PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar a estudar a temática. 
 
 
QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO
  

  

Serão os PLE os ambientes virtuais do futuro? 

Ao elaborar este enquadramento deparei-me com várias temáticas e todas muito 

importantes. Aquela pela qual desenvolvi um maior interesse relaciona-se com a 

distinção entre PLE e LMS.  

Ao deparar-me com algumas dificuldades, vi na literatura a solução para os meus 

problemas. Os textos que tive oportunidade de estudar são muito completos e mais-

valias no estudo dos PLEs. 

  

  
APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Ao realizar esta actividade sinto que desenvolvi mais algumas competências que me 

serão úteis enquanto profissional. 

Uma das ideias a salientar, depois de elaborada a fundamentação, é a “ideia” de 

“significado próprio” de um PLE. Quando desenvolver o meu Personal Learning 

Environment, gostava de conseguir transmitir esse pressuposto. 

http://octette.cs.man.ac.uk/~mark/docs/MvH_PLEs_ICALT.pdf�
http://teachable.org/papers/2009_ple.pdf�
http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15971.pdf�
http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/727/1/sw_ectel.pdf�


A realização do PLE trouxe algo de muito positivo: a introdução de um momento 

destinado a nós próprios. No meio de tanto trabalho e muita confusão, sabia que existia 

o momento em que me havia de sentar e reflectir sobre o trabalho que tinha feito. 

Normalmente utilizava as fichas de sessão como apoio, registando as aprendizagens e 

dificuldades, colocando posteriormente alguma informação no PLE.  

Outro factor positivo, é o facto de podermos ser nós a controlar o que inserimos e o 

que queremos fazer, torna o espaço muito mais consistente e flexível, possibilita-nos ser 

criativos e independentes, ao mesmo tempo que nos incute responsabilidade, pois 

sabemos que aquele espaço existe, e só existe se o enriquecermos e se lhe fizermos 

visitas regulares. 

 

O facto de o LMS ser fechado prejudica o tipo de cultura educacional que se quer 

fomentar no ensino básico, secundário e superior em Portugal actualmente. Por outro 

lado entendo as reservas relativamente aos direitos de autor, mas acredito que se poderia 

encontrar alguma solução que aprouvesse ambas as partes. 

NOTAS/ PRODUTOS REALIZADOS 

 

   
OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  5 

Data: 15 e 16 Novembro de 2009 

Horário: flexível 

Local: casa 

 

1) Elaborar uma estrutura para o relatório de estágio 

AGENDA 

 

 

TÓPICOS 

Análise da estrutura discutida com o professor em sessão de orientação 

Elaboração de uma possível estrutura 

 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 

Análise do esquema construído pelo professor na sessão de orientação/ coordenação 

Consulta de algumas teses de colegas de anos anteriores 

Reflexão 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Repositório da UL: www.repositorio.ul.pt 
 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Conversar com o professor sobre a possível estrutura e possíveis alterações a realizar. 

Compreender qual a melhor opção em termos de estrutura. 

 
 

 

 

http://www.repositorio.ul.pt/�


QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A estrutura do relatório de estágio será adequada às minhas necessidades? 

Tentarei na sessão com o professor entender os seus pontos de vista e conselhos. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

É importante existir uma estrutura de relatório de estágio, definida previamente, ainda 

antes do desenvolvimento do produto, pois esta será a sustentação de todo o produto. 

 

 
 
OBSERVAÇÕES 

 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 

 Sessão nº:  6 

Data: 11 e 12 de Dezembro de 2009 

Horário: flexível 

Local: casa 

 

AGENDA 

1) Reformular o documento elaborado de caracterização da instituição. 

 

TÓPICOS 

Caracterização da instituição– Centro CRIE da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 

1) Leitura do documento previamente elaborado. 

2) Exploração do site http://nonio.crie.min-edu.pt/ e dos seus recursos. 

3) Reformulação do texto referente à caracterização da instituição.  

 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 

Recursos bibliográficos online: 

 Nónio XXI: http://nonio.crie.min-edu.pt/ 

 Silva, B. e Costa, A. (2002). Programa Nónio Século XXI: o desenvolvimento 

dos projectos das escolas do Centro de Competência da Universidade do 

Minho. Acedido em 1 de Novembro de 2009 em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/475/1/BentoDSilva.pdf 
 Ministério da Educação – Departamento da Avaliação Prospectiva e Planeamento 

(2004). Balanço de actividades 2003. Acedido em 20 de Novembro de 2009, em: 

http://nonio.crie.min-edu.pt/balancos/BA2003.pdf 

 Viseu, S. (2006). A utilização das TIC nas escolas portuguesas: alguns 

indicadores e tendências. Em: F. Costa, M.H. Peralta e S. Viseu (orgs), As TIC 

na Educação em Portugal: concepções e práticas. Porto. Porto Editora 

http://nonio.crie.min-edu.pt/�
http://nonio.crie.min-edu.pt/�
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/475/1/BentoDSilva.pdf�
http://nonio.crie.min-edu.pt/balancos/BA2003.pdf�


PRÓXIMOS PASSOS 

Esboço da linha temporal relativa aos acontecimentos que de algum modo deram 

impulso às novas tecnologias da informação e comunicação 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Com a elaboração da linha do tempo penso conseguir suprimir várias das minhas 

necessidades. Além disso vou continuar a explorar o site do Nónio para obter mais 

informação, assim como é importante continuar a fazer pesquisas na Internet sobre os 

restantes projectos que envolvem as Tecnologias Educativas. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

É importante que no relatório de estágio exista uma caracterização da instituição bem-

feita, clara e simples.  

A primeira versão não era boa; era confusa, não fazendo muito sentido entre as partes e 

levantava muitas questões, por isso com a reformulação aprendi a sintetizar as minhas 

ideias e a simplificar. 

 
NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 

1. O Centro de Competências em colaboração com o Ministério da Educação tem 

estado envolvido no apoio e na promoção do trabalho da escola. Além disso, 

presta também, um serviço importante no desenvolvimento de competências de 

professores no domínio da utilização e integração das TIC nas actividades 

pedagógicas. 

O Centro adopta uma perspectiva de educação tecnológica crítica aberta à 

reflexão sobre as implicações sociais, políticas e éticas do uso das TIC. 

No Centro, as TIC são perspectivadas como indutoras da renovação educativa. 

O grande objectivo deste CC é desenvolver competências ao nível do ensino 

básico e secundário, na área do ensino das ciências e da matemática. 

OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  7 

Data: 8 de Dezembro de 2009 

Horário: flexível 

Local: casa 

 
AGENDA 

 

1) Adicionar recursos bibliográficos ao programa Mendeley. 

2) Exploração do programa 

3) Listar os vários recursos sobre eLearning no Ensino Superior 

 

TÓPICOS 

Organização dos recursos bibliográficos existentes sobre eLearning no Ensino Superior 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Instalação do programa Mendeley e sua exploração. 

2) Listagem dos recursos em Word. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS A UTILIZAR 
 
 Brandão, P. (2004). Plataformas de e-learning no ensino superior: avaliação da 

situação actual. Tese de Mestrado em Sistemas de Informação. Escola de 

Engenharia – Universidade do Minho, Braga. 

 Costa, F. e Peralta, H. (2001). E-learning. Formação de Formadores para a 

Construção de Contextos de Aprendizagem Significativa. In Albano Estrela e 

Júlia Ferreira, Tecnologias em Educação, Lisboa, Secção Portuguesa da 

AFIRSE, pp. 488 – 497. [versão electrónica]. Acedido em 

http://aprendercom.org/miragens/wp-

content/uploads/2007/06/costaperalta2001elearning.pdf 

http://aprendercom.org/miragens/wp-content/uploads/2007/06/costaperalta2001elearning.pdf�
http://aprendercom.org/miragens/wp-content/uploads/2007/06/costaperalta2001elearning.pdf�


 Dias, A., Dias, P. e Gomes, M.J. (2004). E-learning para e-formadores: 

Formação de docentes universitários. [versão electrónica] Conferências de 

eLES’04. Acedido em 5 de Novembro de 2009 em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/666/1/eLES-DDG.pdf  

 Gomes, M.J. (s/d). E-learning: Reflexões em torno do conceito. Acedido em 5 de 

Novembro de 2009 em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/2896/1/06MariaGomes.pdf  

 Gomes, M.J., Silva, B.D., e Silva, A.M. (2004). Avaliação de cursos em e-

learning [versão electrónica]. Conferências ELES. Acedido em 5 de Novembro 

de 2009: http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/665/1/eLES-

GSS.pdf  

 Magano, J., Castro, A. e Carvalho, C. (2008). O E-learning no Ensino Superior: 

um estudo de caso. Educação, Formação e Tecnologias, vol.1, 1. Acedido em 5 

de Novembro de 2009 http://eft.educom.pt/index.p hp/eft/article/viewFile/22/15 

 Oliveira, L. e Blanco, E. (s/d). A PROPÓSITO DE E-LEARNING E DE 

CAMPUS VIRTUAL. ACEDIDO EM 5 DE NOVEMBRO DE 2009 EM 

http://193.137.91.135/documentos/actas/actchal2003/05comunicacoes/Tema2/09

LiaOliveira.pdf  

 Ramos, J.L. (2007). Plataformas de E-learning em contexto educativo. Texto 

das VIII Oficinas de Formação a 3 de Março de 2007. proFormar, 20. Acedido 

em [11,09] em http://www.proformar.org/revista/edicao_20/e-learning.pdf 

 Anderson, T. (2008). The theory and practice of online learning. 2ª edition, 

AuPress. Athabasca 

 Annand, D. (2007). Reorganizing Universities for the Information Age [versão 

electronica]. International Review of Research in Open and Distance Learning. 

http://www.comminit.com/en/node/301777  

 Bachman, G., e Dittler, M. (s/d). Integration of e-learning into Universities: 

Implementation of an overall University strategy at the University of Basel. 

Acedido em 5 de Novembro de 2009 em 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/120748712/abstract?CRETRY=1&

SRETRY=0 

 Browne, T., Jenkins, M. e Walker, R. (2006). A longitudinal perspective 

regarding the use of VLE’s by Higher Education Institutions in the United 

Kingdom [versão electrónica]. Interactive Learning Environments, 14, 177 – 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/666/1/eLES-DDG.pdf�
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/2896/1/06MariaGomes.pdf�
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192. Acedido em 5 de Novembro em 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmin

i.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ742083&ERICExtSear

ch_SearchType_0=no&accno=EJ742083 

 Charlier, B., Platteaux, H., et al (s/d). Stories about innovate processes in higher 

education: some success factores. Acedido em 5 de Novembro de 2009 em 

http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2004/proceedings/sym

posia/symposium5/charlier_et_al.htm 

 Edmonton, A. (1995). The future of Learning. Acedido em 5 de Novembro de 

2009 em http://bates.cstudies.ubc.ca/paper.html 

 Guri – Romblit, S. (2005). Eight Paradoxes in the Implementation Process of E – 

learning in Higher Education Policy [versão electronica] Higher Education 

Policy, 18, 5 – 29. Acedido em 5 de Novembro de 2009 em 

http://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2006-2-p-155.htm 

 Hasan, A., Blumenwich, U., Brown, B. et al (2009). Reforming Arts and Culture 

Higher Education in Portugal. Acedido em 5 de Novembro de 2009 em 

http://www.mctes.pt/archive/doc/Final_A_C_Report.pdf  

 Harrigton, T., Staffo, M. e Wright, U. (2006). Faculty Uses of and Attitudes 

toward a course Management System in Improving Institution [versão 

electronic]. Journal of Interactive Online Learning, 5, 178-190. Acedido em 5 

de Novembro de 2009 em http://www.ncolr.org/jiol/issues/PDF/5.2.4.pdf 

 Hodges, C, (2004). Designing to Motivate: Motivational Techniques incorporate 

in e-learning Experiences [versão electrónica]. The Journal of Interactive Onlie 

Learning, 2. Acedido em 5 de Novembro de 2009 em 

http://www.ncolr.org/jiol/issues/PDF/2.3.1.pdf 

 Laurilland, D. (2004). E-learning in higher education. Em P. Ashwin (eds). 

Changing higher education. Persea, New York. 

 LeBaron, J. e McFadden, A (2008). The brave new world of e-learning: a 

department’s response to mandated change [versão electrónica]. Interactive 

Learning Environments, 16, 143 – 156. Acedido em 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmin

i.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ802332&ERICExtSear

ch_SearchType_0=no&accno=EJ802332 
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 Naidu, S. (2003). E-learning. A Guidebook of principles, procedures and 

practices. 2º edition. Commonwealther educational media center of Asia, New 

Delhi. 

 O’Neill. K, Singh, G. e O’Donoghue, J. (2004). Implementing eLearning for 

Higher Education: A review of literature [versão electrónica]. Journal of 

Information Technology Education, 3, pp. 313 – 323. Acedido em Novembro de 

2009 em http://informingscience.org/jite/documents/Vol3/v3p313-323-131.pdf  

 Reid, S. (2007). Comunication Channels and the Adoption of Web-Based 

Courses by University Professors [versão electrónica]. Journal of Interactive 

Online Learning, 6, 142 – 158. Acedido em 5 de Novembro de 2009 

http://www.ncolr.org/jiol/issues/PDF/6.3.1.pdf 

 S/a. (2005). Creating a brilliant future for the University of Illianois. Acedido 

em 5 de Novembro de 2009 no Web site da University of Illianois Foundation 

http://www.uif.uillinois.edu/ 

 Saadé, R., He, X. e Kira, D. (2007). Exploring dimensions to online learning. 

Acedido em 5 de Novembro de 2009, no Web-site da Concordia University, 

Department os Decision Sciences: 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-

4HPD3P1-

1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c

&_searchStrId=1127446879&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_vers

ion=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4e9048809f601a1cd666f7040f39a84

6 

 Savery, J. (2005). Be Vocal:  characteristics of successful online instructors. 

[versão electronic]. Journal os Interactive Online Learning, 4, 141 – 152. 

Acedido em 5 de Novembro de 2009 

emhttp://www.ncolr.org/jiol/issues/PDF/4.2.6.pdf 

 Unesco (2002). Open and Distance learning. Acedido em 5 de Novembro de 

2009 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001284/128463e.pdf 

 Wiley, D. e Edwards, E. (s/d). Online Self – Organizing social systems: the 

descentralized future of online learning. Acedido em 5 de Novembro de 2009 

em http://www.oercommons.org/community/online-self-organizing-social-

systems-the-decentralized-future-of-online-learning 
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 Wilson, C. (s/d). Learning About e-Learning – The eUniversity Experience. 

Acedido em 5 de Novembro de 2009 

http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2004/proceedings/indiv

idual_papers/wilson.htm 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Utilizar os recursos acima para construir o projecto em que estou envolvida 

Listar outros recursos bibliográficos existentes mas que se relacionam com outras 

temáticas 

 
QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

O programa Mendeley não é tão intuitivo como parece e existe necessidade de uma 

exploração mais aprofundada. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A listagem dos recursos bibliográficos existentes é muito importante, sendo não só em 

termos de organização, mas também pela ajuda que nos dá em perceber onde está 

determinado artigo ou livro. 

A forma como o programa está desenvolvido, permiti-nos partilhar as nossas referências 

bibliográficas com outros utilizadores. No meu caso, pretendo partilhá-las com o meu 

docente. No entanto, outras pessoas podem pedir para as deixarmos ter acesso aos 

nossos dados.  

A ideia de software colaborativo está também presente nesta aplicação, pois pode ser 

muito útil a grupos de investigadores. Por exemplo, é possível a investigadores de 

diferentes países colaborarem num projecto, pois ao utilizarem o Mendeley facilitam a 

troca de referências bibliográficas.  

 
 
 
   
   
  OBSERVAÇÕES 
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ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 

FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 

 

Ana Lúcia Ramalho Pacheco 

Sessão nº:  8 

Data: 12 a 20 de Dezembro de 2009 

Horário: flexível 

Local: casa e Centro de Competências 

 

AGENDA 

1) Construir uma linha do tempo relativa às TIC tanto em Portugal como na Europa 

 

TÓPICOS 

Organização de recursos referentes às TIC, tanto em Portugal como na Europa 

Elaborar o esquema no programa Power Point 

 

TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 

1) Pesquisa de datas importantes relativas às TIC 

2) Elaboração de uma linha do tempo relativa à evolução das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação 

 

RECURSOS/MATERIAIS A UTILIZAR 

 O software Power Point 

 Recursos bibliográficos: 

o Comissão Europeia: http://ec.europa.eu/index_pt.htm  

o Decreto – Lei nº6/2001, Currículo Nacional do Ensino Básico 

o Decreto – Lei nº 209/2002. Organização do Currículo do Ensino Básico 

o Despacho nº 206/ME/85. Projecto Minerva. 

o Despacho nº232/ME/96. Programa Nónio século XXI 

o Despacho nº7072/2005. Edutic 

o Despacho nº 16793/2005. Equipa de Missão CRIE 

o Despacho nº5537/2005. Avaliação dos alunos do Ensino Básico 



o Despacho nº16149/2007. Incluído no currículo do ensino básico a 

formação para as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

o Despacho nº14670/2009. Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas/ 

Plano Tecnológico ERTE do PTE 

o Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas: http://www.crie.min-

edu.pt/index.php?section=1 

o Europa: http://europa.eu/documentation/official-docs/index_pt.htm 

o Freitas, J. (2004). Internet na Educação contributo para a construção de 

redes educativas com suporte computacional. Tese de doutoramento em 

Ciências da Educação. Faculdade de Ciências e Tecnologias – 

Universidade Nova de Lisboa, Lisboa 

o Lei nº 46/86. Lei de Bases do Sistema Educativo 

o Ministério da Educação (2004). Balanço de actividades 2003: programa 

nónio-século XXI. Ministério da Educação, Departamento de Avaliação, 

Prospectiva e Planeamento.  Lisboa : ME. DAPP, 2004. 

o ME (2007). Plano Tecnológico da Educação. Lisboa: Ministério da 

Educação 

o Parecer nº2/98, Conselho Nacional de Educação. A Sociedade da 

Informação na Escola 

o Portaria nº731/2009, Estudo de Implementação “Competências TIC” 

o Resolução do Conselho de Ministros nº16/1996. Missão para a Sociedade 

da Informação 

o Resolução do Conselho de Ministros em 2003, Plano de Acção para a 

Sociedade da Informação. 

o Resolução do Conselho de Ministros nº137/2007, Plano Tecnológico 

o Unesco: http://portal.unesco.org  

o Viseu, S. (2006). A utilização das TIC nas escolas portuguesas: alguns 

indicadores e tendências. Em: F. Costa, M.H. Peralta e S. Viseu (orgs), 

As TIC na Educação em Portugal: concepções e práticas. Porto. Porto 

Editora 
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PRÓXIMOS PASSOS 

Utilizar a linha do tempo para situar as temáticas dos Centros de Competência que 

tenho vindo a estudar 

Recorrer à linha do tempo sempre que tiver dúvidas relativamente às temáticas em 

estudo 

Não devo dar a linha do tempo por terminada; devo continuar a estudar vários 

documentos e perceber a importância de tantos outros assuntos relacionados com as TIC 

e que ainda não tive oportunidade de estudar. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Inicialmente tive dificuldade em organizar a linha do tempo, ou seja, em colocar todos 

os aspectos que considerava importantes para que todos pudessem perceber. 

Como referi atrás não vou dar a linha do tempo por terminada e esta será a estratégia de 

resolução que vou adoptar para suprimir as minhas futuras dificuldades. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Em pouco mais de 20 anos sucederam-se muitos projectos e verificaram-se muitas 

alterações a nível de documentos oficiais, tais como legislação e projectos relacionados 

com as TIC na Educação em Portugal. A sua evolução pode ser considerada um evento 

recente. 

A ideia que transparece depois desta breve sistematização em PPT é que Portugal estava 

um tanto ou quanto “adormecido” relativamente ao conceito tecnologias.  

O Projecto Minerva veio impulsionar uma série de outros que, na minha opinião, 

tentaram colmatar as falhas dos anteriores. 

A notória evolução deu-se na legislação, pois esta adequou-se em grande parte ao que 

era pedido tanto a nível nacional como internacional. Podemos considerar que tem 

vindo a ser definido um público – alvo tipo. 

Outro aspecto que sublinho é o facto de toda esta evolução ter ganho mais “brilho” 

depois da adesão de Portugal à União Europeia em 1986. Apesar de não ter conseguido 

encontrar muitos relatórios europeus acerca das TIC, foi-me possível ver nos sites que 

consultei e mesmo em artigos que tenho estado a ler para o projecto a realizar no 

Centro, que na Europa pensa-se em Tecnologias da Informação há muito mais tempo. O 

nosso país sempre esteve atrasado. É de notar a rapidez com que se construíram 

projectos, programas ou fundações depois da adesão, e como se constroem ainda hoje. 



Nas palavras de muitos é urgente alcançar níveis de excelência nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação e para outros é essencial que a maior parte dos cidadãos 

possuam competências de literacia digital.  

Outro marco importante na nossa história que veio precipitar todos os acontecimentos 

foi a Estratégia de Lisboa. Por conseguinte, em 2001 o Currículo Nacional do Ensino 

Básico foi alterado, “criou-se” um currículo em TIC próprio para professores e para 

alunos, culminando recentemente com a criação do Plano Tecnológico. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 

1. As datas que considero mais importantes são aquelas que marcam o começo de 

um novo projecto. Assim, devo fazer referência ao projecto Minerva que teve 

início em 1985 e terminou em 1994, ao Programa Nónio Século XXI que 

começou em 1996 e terminou em 2002 e ao Programa Internet na Escola que da 

responsabilidade do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, teve inicio em 

1997 e terminou em 2003. Em 2005 surgiram dois projectos o Edutic que apenas 

durou uns meses e a Equipa de Missão, Computadores e Internet na Escola que 

em 2009 se juntou à equipa do Plano Tecnológico e então a equipa é 

actualmente chamado de Equipa ERTE do PTE.  

 

OBSERVAÇÕES 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  9 

Data: 8 de Janeiro de 2010 

Horário: flexível 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Construir um esquema geral de estágio 

 

TÓPICOS 

Definir temas e objectivos do estágio 

Explicitar os produtos conseguidos 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Desenvolvimento de um esquema, considerando os seguintes aspectos: temas, 

objectivos gerais, objectivos específicos, sessões de trabalho no centro e 

produtos desenvolvidos ao longo do estágio. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS A UTILIZAR 
 
 Materiais desenvolvidos no Centro 

 Plano orientador de estágio 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar a desenvolver o esquema tendo em conta o que vou construindo para o 

Centro e para o Relatório de Estágio 

Definir com maior precisão os objectivos específicos.  

 

 

 



QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A esquematização do nosso trabalho é útil, pois permite constatar uma série de aspectos 

relacionados com o cumprimento de objectivos e com o desenvolvimento de 

competências. É de salientar a importância deste aspecto pois o trabalho desenvolvido 

adquire uma nova consistência. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Ao realizar este trabalho aprendi a pensar e a reflectir sobre o trabalho desenvolvido. De 

uma forma organizada e estruturada dispus as minhas actividades por temas e 

objectivos. Na minha opinião, a nível organizativo, o esquema resultou numa boa 

aprendizagem.  

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 
 
   
  OBSERVAÇÕES 
 



 ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  10 

Data: 18 de Abril de 2010 

Horário: flexível 

Local: Casa 

 
AGENDA 

1) Construir uma linha do tempo relativa à situação das TIC na sociedade 

portuguesa utilizando a aplicação Preceden 

 

TÓPICOS 

Utilizar a aplicação Preceden 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Construção de uma linha do tempo utilizando a aplicação Preceden 

 
RECURSOS/MATERIAIS A UTILIZAR 
 
 Linha desenvolvida anteriormente em PPT 

 Preceden: http://www.preceden.com/ 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Inserir este novo produto no Relatório de Estágio. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

O programa Preceden é muito fácil de utilizar e não tive dificuldades. 

 

 

 

 

 



APRENDIZAGENS REALIZADAS 

As diferenças entre a linha do tempo que construi em PPT e a que construi no Preceden 

em termos de conteúdo são inexistentes, mas em termos visuais são completamente 

divergentes. Enquanto na primeira tive de moldar o PPT às minhas necessidades, na 

aplicação Preceden isso não aconteceu, sendo que este se adequava por completo ao 

meu objectivo. 

Não devemos desistir de procurar uma aplicação que nos ajude a realizar melhor um 

trabalho.  

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 

A minha linha do tempo encontrasse disponível no seguinte endereço: 

http://www.preceden.com/timelines/4419-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-das-tic-em-

portugal-e-em-documentos-europeus 

 

 
   
  OBSERVAÇÕES 
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ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  1 

Data: 3 de Novembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaborar um tutorial relativo à inserção e selecção de ficheiros para a plataforma 

Moodle 

 

TÓPICOS 

Como inserir e seleccionar ficheiros na e para a plataforma Moodle. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Pesquisa no site de outras Universidades que utilizam a plataforma Moodle de 

informação relativa ao processo de inserção de ficheiros na plataforma Moodle. 

2) Leitura de alguns documentos de apoio existentes na Web acerca do Moodle. 

3) Elaboração do tutorial propriamente dito. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Instituto Politécnico do Porto. Manual de Utilização Do Moodle. Acedido em 4 

de Novembro de 2009 em 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079  

 Lima, A. (s/d) Moodle para não entendidos. Acedido em 30 de Outubro de 2009 

em http://www.malhatlantica.pt/esagbib/moodle-para-n%C3%A3o-

entendidos/fichas%20moodle-m%C3%B3dulo1.pdf  

 Moodle da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt/   

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079�
http://www.malhatlantica.pt/esagbib/moodle-para-n%C3%A3o-entendidos/fichas%20moodle-m%C3%B3dulo1.pdf�
http://www.malhatlantica.pt/esagbib/moodle-para-n%C3%A3o-entendidos/fichas%20moodle-m%C3%B3dulo1.pdf�
http://moodle.fct.unl.pt/�


 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 Moodle da Universidade de Évora: http://www.moodle.uevora.pt/0910/   

 
PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais para ajudar a enriquecer a disciplina existente 

no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de Apoio ao 

Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Ao longo da elaboração do tutorial tive algum receio que estivesse a fazer algo 

errado, pois nunca tinha trabalhado com o Moodle e percebi uma certa urgência por 

parte do Centro em elaborá-lo. 

 As tentativas de resolução adoptadas foram consultar várias instituições de ensino 

superior que já utilizam o Moodle e procurar alguma informação teórica. Optei pelas 

instituições que fiz referência no ponto “Recursos e Materiais Utilizados” pois foram 

aquelas que realmente mais interesse para mim tiveram, sendo de destacar a excelente 

plataforma Moodle da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A elaboração deste tutorial significou para mim a aprendizagem de algo realmente 

novo. Depois de várias pesquisas e tentativas práticas na disciplina Sistema de Apoio ao 

Moodle, consegui aprender a inserir recursos na plataforma e a seleccioná-los. Optei por 

subdividir o tutorial em subcategorias: Enviar um ficheiro, Criar pastas, Adicionar 

recursos e Mover e apagar recursos. 

Outra aprendizagem a considerar é que são várias as instituições de ensino superior que 

possuem Moodle. 

 

 

 

 
NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

http://meduc.fc.ul.pt/�
http://www.moodle.uevora.pt/0910/�


1. A maior parte das acções no Moodle têm de passar pela Activação do Modo de 

Edição e sem este passo não se poderiam fazer grandes trabalhos. A plataforma 

encontra-se dividida sendo de destacar os blocos, da Administração, de 

Adicionar Recursos e Adicionar Actividades. Para adicionarmos um recurso na 

plataforma, temos de seleccionar “Apontador para ficheiro ou página” e 

posteriormente correr uma série de opções. Não podemos adicionar ficheiros, 

senão tivermos lá ficheiros, então temos primeiro que tudo Enviar para a 

plataforma os ficheiros. A opção “Criar pastas” situa-se no bloco Administração, 

seleccionado posteriormente Ficheiros e apresenta-se uma janela onde é possível 

executar tal passo. No mesmo menu é possível ter o mecanismo que permite 

Mover e Apagar Recursos. 

2. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

apresenta uma plataforma Moodle muito bem estruturada e organizada, dando 

conselhos e informações úteis tanto a discentes como docentes. 

 
OBSERVAÇÕES 
   
   
   
   
   
  
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 2 

Data: 10 de Novembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaborar um tutorial relativo a como abrir e editar um fórum 

 

TÓPICOS 

Como abrir e editar um fórum. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Pesquisa no Moodle FCUL da actividade Fórum. 

2) Exploração de todas as ajudas existentes na plataforma acerca dos fóruns. 

3) Consultar na plataforma do Instituto da Educação, os fóruns já existentes e as 

interacções que se verificam. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Instituto Politécnico do Porto. Manual de Utilização Do Moodle. Acedido em 4 

de Novembro de 2009 em 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079  

 Moodle da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa: http://moodle.fct.unl.pt/   

 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 

 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079�
http://moodle.fct.unl.pt/�
http://meduc.fc.ul.pt/�


PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais para ajudar a enriquecer a disciplina existente 

no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de Apoio ao 

Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Este tutorial implicou uma reflexão maior da minha parte que o anterior. Acerca 

deste assunto existem menos documentos e artigos na Web ou nas plataformas Moodle 

das outras faculdades, sendo que optei por começar a explorar a actividade na própria 

plataforma Moodle_FCUL e acho que foi a minha melhor estratégia. Os botões  

ajudam muito e permitiram-me estruturar um esquema que fosse explicativo, de forma a 

possibilitar a outras pessoas a leitura clara do assunto referido. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Até agora, estes tutoriais desenvolvidos têm-me permitido conhecer um novo assunto, 

algo desconhecido. A realização de um tutorial acerca da construção de Fóruns na 

plataforma Moodle, ajuda-me primeiro a mim, pois sou a primeira pessoa que com ele 

toma contacto e a primeira que vai delineando os vários passos a seguir na construção 

do dito fórum e das várias definições necessárias. Eu aprendo com o que vou 

construindo, com as várias tentativas de disponibilização do fórum que vou 

empreendendo na plataforma e com os conselhos que as minhas colegas na instituição 

me vão dando. 

 
NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. A construção de Fóruns na plataforma Moodle é muito importante 

principalmente para uma instituição que quer diversificar a sua oferta 

formativa. Os Fóruns podem ser grandes “armas” em práticas de e-learning e 

de b-learning. Estes são um canal aberto de comunicação entre professores e 

alunos e são úteis para os professores que têm uma disciplina no Moodle. 

Para além disso, não são só úteis para a comunicação professor/aluno, serão 

quiçá ainda mais úteis na comunicação entre alunos. Um fórum é mais do 

que escrever uma sms, ou mandar um email a um colega com uma dúvida. 

No fórum é possível estruturar um tema e colocá-lo a discussão, para que 

todos os colegas e inclusive o professor poderem responder e comentar.  



Optei por estruturar o tutorial definindo primeiro Como Abrir e Editar um 

Fórum, seguido de Definir questões relativas às notas e às mensagens que 

produzem bloqueio, a Actualizar um Fórum e Explorar fóruns na plataforma 

Moodle. Com esta estruturação por categorias ficam definidos em categorias 

diferentes passos que considero importantes e que são divergentes. 

Inicialmente tinha só uma categoria: “Como Abrir e Editar um Fórum”, mas 

havia tantos aspectos, que não poderiam ser todos incluídos numa mesma 

categoria, sendo que por isso optei por criar outras e no final o feedback 

dado pela minha orientadora foi positivo. 

 
OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 3 

Data: 11 de Novembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaborar um tutorial relativo à submissão de trabalhos 

 

TÓPICOS 

Submissão de trabalhos na plataforma Moodle. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Pesquisa no Moodle_FCUL da actividade Trabalhos. 

2) Exploração de todas as ajudas existentes na plataforma acerca dos Trabalhos. 

3) Leitura do Manual de Apoio a Docentes do Instituto Politécnico do Porto, acerca 

do Envio e Submissão de Trabalhos na plataforma Moodle.  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Instituto Politécnico do Porto. Manual de Utilização Do Moodle. Acedido em 4 

de Novembro de 2009 em 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079   

 Moodle da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt/   

 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

PRÓXIMOS PASSOS 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079�
http://moodle.fct.unl.pt/�
http://meduc.fc.ul.pt/�


Continuar com a elaboração de tutoriais para ajudar a enriquecer a disciplina existente 

no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de Apoio ao 

Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Para elaborar este tutorial tive de reflectir bastante sobre a temática e senti 

necessidade de recorrer de novo ao Manual do Instituto Politécnico do Porto, de apoio 

aos docentes na Plataforma Moodle.  

Os botões  foram também aqui muito importantes. 

Outra estratégia que adoptei para melhor perceber esta funcionalidade foi recorrer 

ao Youtube, pesquisando e encontrando alguns vídeos caseiros interessantes. 

A actividade foi muito difícil de concluir e foi muito importante o feedback da 

minha orientadora, pois permitiu-me entender o que devia ou não referir e o que ainda 

faltava incluir. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Este tutorial foi o mais interessante para mim até agora, porque me permitiu contactar 

com uma actividade muito utilizada pelos professores que são os trabalhos. Gostaria já 

de saber como se faz a sua avaliação e como é na prática utilizar a funcionalidade, pois 

o que  fiz é muito a base da configuração da actividade “Submissão de Trabalhos”.  

Outro aspecto que acho importante ressalvar são as várias possibilidades de trabalhos 

que o Moodle permite: Envio de ficheiros avançado, Texto em linha, Envio de um único 

ficheiro e Trabalho de casa. 

 
NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. O uso da actividade Trabalhos através da plataforma Moodle só pode ser 

um factor positivo para os professores. É uma funcionalidade que não é 

complicada. Para quem é principiante, não a vê como simples, mas a 

exploração não é difícil e em si transmite segurança e transforma o que é 

complexo em algo mais simples. 

Para mim é muito importante existir na plataforma múltiplas 

possibilidades de submissão de trabalhos. Por exemplo um professor que 

tenha interesse em pedir aos seus alunos trabalhos de casa todas as 

semanas, mas que por alguma razão não consiga chegar a todos, ou 



porque faltaram, ou porque trabalham, a melhor opção passa por pedi-los 

através da plataforma, sendo viável para ambos, professor e alunos. Por 

outro lado a funcionalidade Texto em Linha é boa, pelo simples facto dos 

alunos poderem escrever logo directamente na janela da plataforma em 

resposta ao trabalho pedido (útil para trabalhos pequenos). Assim e 

qualquer que seja a forma de trabalho escolhida pelo professor, este terá 

uma forma mais eficiente de avaliar o trabalho dos seus alunos. Por 

último há que referir que o Envio de Trabalhos avançado (muito útil para 

submissão de trabalhos universitários) é muito bom e serve a maior parte 

dos públicos, pois permite o envio e reenvio para o professor, permitindo 

a realização de um feedback, enquanto o Envio de um único Ficheiro não 

permite a troca de informações. 

 
OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 4 

Data: 17 de Novembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaborar um tutorial relativo à constituição de grupos 

 

TÓPICOS 

Constituição de grupos. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Explorar no bloco Administração do Moodle da FCUL o recurso “Grupos”. 

2) Exploração de todas as ajudas existentes na plataforma acerca da constituição de 

grupos. 

3) Leitura do Manual de Apoio a Docentes do Instituto Politécnico do Porto, acerca 

da temática “Grupos” na plataforma Moodle.  

4) Pesquisa de informação relativa à constituição de grupos, noutras plataformas de 

Universidades. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Instituto Politécnico do Porto. Manual de Utilização Do Moodle. Acedido em 4 

de Novembro de 2009 em 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079  

 Moodle da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt/   

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079�
http://moodle.fct.unl.pt/�


 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 Moodle da Universidade de Évora: http://www.moodle.uevora.pt/0910/ 

 Moodle da Universidade do Porto: 

https://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=18403 

      

 
PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais para ajudar a enriquecer a disciplina existente 

no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de Apoio ao 

Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A construção deste tutorial foi muito difícil. Apesar de existirem algumas 

referências sobre o assunto no Manual de Apoio a Docentes do Instituto Politécnico do 

Porto e em outras plataformas principalmente na da Faculdade de Ciências Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa, não achei suficiente, pois na prática não havia 

explicações detalhadas. 

A minha solução foi experimentar e tentar sempre que errava ou me enganava, 

sendo que foi assim que consegui perceber como se constituem os grupos na plataforma 

Moodle. Apesar de preferir inicialmente que houvesse um capítulo que explicasse todo 

este mecanismo, gostei realmente muito de explorar a plataforma e superar as minhas 

dificuldades passo a passo. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

O facto de ter que construir este tutorial tornou-me mais autónoma dentro da 

plataforma Moodle, pois tive de explorar para perceber como fazer e que passo devia 

tomar a seguir. Isto incutiu em mim uma postura reflexiva acerca do Moodle.  

Inicialmente a informação que me transmitiram no Centro acerca do Moodle, era que 

este é muito intuitivo, mas o Moodle tem muitas regras e procedimentos a seguir e é 

muito específico, e na minha opinião não é nada intuitivo. Por exemplo se quisermos 

inserir uma imagem, o procedimento que encontramos é completamente oposto à 

normal percepção do indivíduo. 

 

http://meduc.fc.ul.pt/�
http://www.moodle.uevora.pt/0910/�
https://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?p_pagina=18403�


 
NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. A utilização da constituição de grupos é muito vantajosa, principalmente 

em unidades curriculares que sejam leccionadas por mais que um 

professor. Como se sabe existem unidades curriculares que têm muitos 

alunos e essas unidades curriculares têm por vezes mais que um 

professor a leccionar. Assim em termos de organização é mais fácil para 

professores e também para alunos dividir esse grande grupo em pequenos 

grupos. Os professores devem assim criar uma chave de inscrição para os 

seus grupos e divulgá-la aos alunos que sabem que irão pertencer a tal 

grupo. 

2. O acesso por grupo às actividades Moodle permite aos professores 

analisar separadamente o trabalho de cada grupo. Em relação à 

documentação da disciplina todos os professores quererão que todos os 

grupos, ou seja, todos os alunos tenham acesso e por conseguinte deve 

ter em atenção que: se adicionar uma página Web ou directório, estes 

ficam sempre disponíveis para todos os grupos, mas no caso das 

actividades, pode existir diferenciação e condicionamento ao acesso dos 

alunos. Podemos tomar como exemplo o Fórum e experimentar neste a 

divisão em grupos, permitindo que cada um deles discuta as suas ideias e 

tenha as suas dúvidas separadamente. Desde que os alunos entrem na 

disciplina com as ditas chave de inscrição, o aluno do turno 1 com a 

chave de inscrição do turno 1 e o aluno de turno 2 com a chave de 

inscrição do turno 2, nunca chegarão a ver as mensagens de fórum de 

outros grupos. O sistema não o permite.  

3. Esta é a forma como o Moodle funciona: a mesma actividade pode 

funcionar para os vários grupos e ao assumir o cargo de professor, o 

professor, pode ver as actividades realizadas pelo turno 1, pelo turno 2 ou 

por ambos os turnos. 

 
OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
 

FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 
 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 5 

Data: 30 de Novembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaborar um tutorial relativo à actividade Feedback. 

 

TÓPICOS 

Feedback - Questionário. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Explorar na plataforma Moodle_ FCUL a actividade Feedback. 

2) Em colaboração com uma colega do Centro exploramos as ajudas existentes na 

plataforma Moodle, relativas à actividade Feedback. 

3) Pesquisa no Moodle.org. 

4) Leitura do Manual de Apoio a Docentes do Instituto Politécnico do Porto, acerca 

da temática “Feedback” na plataforma Moodle.  

5) Visionamento de vídeos no YouTube relativos à actividade em questão. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Instituto Politécnico do Porto. Manual de Utilização Do Moodle. Acedido em 4 

de Novembro de 2009 em 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079  

 Moodle da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt/   

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079�
http://moodle.fct.unl.pt/�


 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 Moodle.org: http://moodle.org/login/index.php  

  

PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais para ajudar a enriquecer a disciplina existente 

no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de Apoio ao 

Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

O meu grau de dificuldade na elaboração deste tutorial foi elevado, pois mais uma 

vez o Moodle é ilógico. O meu primeiro contacto com a actividade e mesmo com a 

plataforma levava-me a pensar que quando escolhíamos “Adicionar Actividade” e nos 

surgia o bloco das configurações tudo se passaria aí, nesse bloco e nesse momento, mas 

não é isso que se verifica. Por outro lado, a actividade tem de estar criada, e só depois 

ao seleccioná-la, é que nos é disponibilizado o menu para elaborarmos as questões para 

os questionários. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A construção de tutoriais tem-me permitido aprender tudo sobre o Moodle e a 

realização desta actividade foi mais uma mais – valia. Aprendi uma nova forma de 

construir questionários. É uma forma muito prática e os dados são tratados de uma 

forma muito rápida e eficaz. 

Qual a mais-valia da construção de um feedback em detrimento de um inquérito? Ora 

no inquérito não temos muita escolha pois os materiais que a plataforma nos 

disponibiliza, relacionam-se sempre com as mesmas temáticas, ou seja, não existe 

possibilidade de questionarmos sobre um assunto diferente. Pelo contrário no feedback, 

podemos construir um inquérito/questionário à nossa vontade, sobre o assunto que 

desejarmos, sem restrições.  

 

 

 

 

 

http://meduc.fc.ul.pt/�


NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. O termo Feedback não é muito feliz, mas é o que o Moodle suporta. Se por 

algum acaso o Centro de Informática altera-se o nome, o que é possível, poderá 

alterar uma série de outros aspectos, que estão associados a esse nome.  

2. Desta tarefa destaco essencialmente o seu carácter ilógico. Como referi 

anteriormente, o facto de se ter de criar primeiro a actividade e só depois 

construir as questões é um pouco complexo. 

 
 
OBSERVAÇÕES 
 



 ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 6 

Data: 2 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaborar um tutorial relativo à actividade Lição. 

 

TÓPICOS 

Lição. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Explorar na plataforma Moodle_ FCUL a actividade Lição. 

2) Exploração em colaboração das ajudas disponíveis na actividade Lição. 

3) Pesquisa no Moodle.org. 

4) Leitura do Manual de Apoio a Docentes do Instituto Politécnico do Porto, acerca 

da temática “Lição” na plataforma Moodle.  

5) Visionamento de vídeos no YouTube relativos à actividade em questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Instituto Politécnico do Porto. Manual de Utilização Do Moodle. Acedido em 4 

de Novembro de 2009 em 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079  

 Moodle da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt/   

 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 Moodle.org: http://moodle.org/login/index.php  

  

PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais para ajudar a enriquecer a disciplina existente 

no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de Apoio ao 

Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A minha grande dificuldade na elaboração deste tutorial foi perceber a lógica do 

termo lição que o Moodle pretende transmitir. Pelo que entendi as lições aqui podem 

funcionar como testes, pois é possível proceder a um determinado tipo de avaliação 

onde a actividade termina sempre com questões no final. 

A minha estratégia de resolução de problemas foi conversar com algumas das 

colegas presentes no Centro e tentar com elas perceber esta funcionalidade. Devo 

acrescentar que até agora é aquela que domino menos bem. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Com a elaboração deste tutorial houve necessidade de pedir um certo tipo de ajuda e 

colaboração para conseguir perceber o teor da actividade e o seu potencial no Moodle. 

É necessário saber muito bem como é a actividade Lição, para a realizar no Moodle. 

Não é nada linear e implica um estudo aprofundado da actividade em si, mas também do 

assunto sobre o qual o professor pretende realizar a lição. Para esta actividade é 

necessária uma pré-preparação de materiais: por exemplo de questões ou apresentações 

em Power Point. 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079�
http://moodle.fct.unl.pt/�
http://meduc.fc.ul.pt/�


A actividade não é fácil e existem muitos inconvenientes, por isso tem de se saber 

muito bem como criar uma actividade Lição no Moodle.  

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. Acho que o tutorial ficou um pouco aquém das expectativas pelo facto de estar 

muito limitado às configurações e menos ao plano prático. 

2. O auxílio das colegas do Centro e dos recursos da própria plataforma não 

conseguiram fazer com que compreende-se completamente esta actividade. 

Posso dizer que a considero útil para realizar uma avaliação do tipo formativa, 

pois permite uma resposta breve e um feedback positivo ou negativo ao aluno.  

3. Basicamente uma lição é constituída por um conjunto de páginas com materiais 

dirigidos aos alunos. Existem 3 páginas: normalmente as páginas seguem uma 

ordem pré-definida (as páginas com menu de navegação são a excepção). A 

lição só avança para a página seguinte quando o aluno acertar na resposta (ou 

errar um determinado número de vezes consecutivas – tentativas definidas pelo 

professor). 

 
OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 7 

Data: 4 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Construir um glossário para Perguntas Frequentes (FAQS). 

 

TÓPICOS 

Perguntas Frequentes (FAQS). 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Explorar na plataforma Moodle_ FCUL a actividade Glossário. 

2) Leitura do Manual de Apoio a Docentes do Instituto Politécnico do Porto, acerca 

da temática “Glossário” na plataforma Moodle.  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Instituto Politécnico do Porto. Manual de Utilização Do Moodle. Acedido em 4 

de Novembro de 2009 em 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079  

 Moodle da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt/   

 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 

 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079�
http://moodle.fct.unl.pt/�
http://meduc.fc.ul.pt/�


PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais para ajudar a enriquecer a disciplina existente 

no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de Apoio ao 

Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Achei esta funcionalidade do Moodle muito simples. Não tive dificuldades que 

impliquem reflexão. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A aprendizagem que destaco como mais positiva é o facto de poder contribuir para a 

construção do glossário. Não sabia que existiam duas opções, a de glossário principal e 

a de glossário secundário. Assim quando percebi que havia a possibilidade de 

colaboração na construção do mesmo, fiquei bastante surpresa, pois tinha a ideia que só 

o professor poderia contribuir e afinal não é assim. 

A opção glossário principal é a que permite que os alunos escrevam também e 

adicionem da mesma forma termos ao glossário. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 
1. Para a elaboração deste glossário existiu um trabalho prévio que foi o de 

construir em Word uma lista de perguntas frequentes. 

Inicialmente as perguntas frequentes eram para ser passadas a PDF e 

colocadas dessa forma na plataforma, mas surgiu a ideia de criar um 

glossário, permitindo assim que todos participassem na construção do 

mesmo, questionando as perguntas frequentes já existentes e adicionando 

novas. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
   
   
   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 8 

Data: 8 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Construir um tutorial para a actividade Testes. 

 

TÓPICOS 

Testes. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Explorar na plataforma Moodle_ FCUL a actividade Testes. 

2) Exploração de outras plataformas Moodle (Faculdade de Ciências e Tecnologias 

da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto da Educação) 

3) Leitura do Manual de Apoio a Docentes do Instituto Politécnico do Porto, acerca 

da temática “Testes” na plataforma Moodle.  

4) Pesquisa na Internet sobre a actividade “Teste” no Moodle. 

5) Visionamento de vídeos no YouTube. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos em papel: fichas de apoio à plataforma Moodle que foram distribuídas pelas 

escolas que o Centro de Competência abrange. 

 

 

 

Recursos bibliográficos online: 



 Instituto Politécnico do Porto. Manual de Utilização Do Moodle. Acedido em 4 

de Novembro de 2009 em 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079  

 Moodle da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt/   

 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 S/a. Actividade “Teste” do Moodle. Acedido em 8 de Dezembro de 2009 em 

http://www.scribd.com/doc/8754668/Actividade-Teste-do-

moodle?from_email_04_friend_send=1&emid=4695809  

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais para ajudar a enriquecer a disciplina existente 

no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de Apoio ao 

Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A actividade “Teste” é extremamente complexa. As minhas estratégias de resolução 

para ultrapassar as minhas dificuldades (desde configurações a criação de testes) foram: 

recorrer às colegas do Centro e pedir ajuda, pesquisar na Internet, pois sei que existem 

espalhados pela mesma vários documentos de ajuda, e recorri mais uma vez ao Manual 

do Docente do Instituto Politécnico do Porto. 

Os vídeos no YouTube também foram uma mais-valia. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Tudo nesta actividade foi uma aprendizagem. A sua complexidade é tão grande que 

possibilita o cruzamento de informação com outros espaços da plataforma Moodle. Por 

exemplo, existe uma parte no decorrer da elaboração da actividade onde nos pedem que 

façamos categorias de perguntas. Nós criamo-las. Essas categorias não ficam só 

associadas à actividade Testes, elas ficam na plataforma e estão disponíveis para outra 

actividade que requeira o uso de categorias. 

A actividade implica um trabalho prévio de leituras e estudo de artigos ou 

documentos. Não é indutiva, é necessário ter connosco um breve apontamento sobre o 

procedimento a seguir. 

http://moodle.fc.ul.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1079�
http://moodle.fct.unl.pt/�
http://meduc.fc.ul.pt/�
http://www.scribd.com/doc/8754668/Actividade-Teste-do-moodle?from_email_04_friend_send=1&emid=4695809�
http://www.scribd.com/doc/8754668/Actividade-Teste-do-moodle?from_email_04_friend_send=1&emid=4695809�


O momento da configuração das questões e dos aspectos avaliativos é 

importantíssimo, porque basta um erro numa questão, para estragar tudo o que até então 

se fez. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. Este módulo permite ao professor preparar testes, sendo que este tem perguntas 

de diversos tipos: escolha múltipla, respostas curtas, verdadeiro ou falso, etc. 

Estas perguntas são guardadas numa base de dados da plataforma, organizadas 

por categorias, podendo ser reutilizadas em diferentes testes dentro da própria 

disciplina (ou exportadas para outras disciplinas). Assim, o professor vai criando 

uma base de dados, ou seja, um repositório com uma série de perguntas e 

respectivas soluções, que posteriormente pode usar para construir outros testes, 

inclusive, por geração automática de novos testes.  

 

2. Os testes podem permitir várias tentativas de resolução. O professor pode optar 

por dar dicas ou mostrar as respostas correctas. Este módulo inclui opções para 

classificar os alunos. 

 
 
OBSERVAÇÕES 
 



 ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 9 

Data: 17 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 13h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

1) Construir um guião de apoio ao design da disciplina. 

 

TÓPICOS 

Guião de Apoio ao Design da disciplina. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Tendo em conta a plataforma Moodle, perceber quais os recursos, 

funcionalidades e actividades que são mais relevantes para os professores 

compreender. 

2) Conceber uma versão do guião pré-concebido para utilizadores principiantes. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos em papel: antigos tutoriais e anterior guião. 

Recursos bibliográficos online: 

 Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

http://moodle.fc.ul.pt  

 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 

 

 

 

 

http://moodle.fc.ul.pt/�
http://meduc.fc.ul.pt/�


PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais e guiões para ajudar a enriquecer a disciplina 

existente no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de 

Apoio ao Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Este foi um trabalho colaborativo, onde tentámos criar um documento que fosse 

simples e que pudesse ajudar os professores que estão nos Workshops de Formação na 

Plataforma Moodle da Faculdade de Ciências a compreender e entender como activar o 

modo de edição, inserir recursos ou inserir actividades. 

As estratégias de resolução foram a colaboração e a entreajuda. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A colaboração e a entreajuda são duas mais-valias em todos os trabalhos e neste não 

foi excepção. 

O trabalho desenvolvido não foi só útil para os docentes, como também o foi para a 

minha aprendizagem. Tomando em atenção os tutoriais desenvolvidos e tendo em conta 

o feedback da restante equipa do CC entendi o que é importante nos tutoriais (não pode 

faltar), aquilo que era bom saber, aquilo que era interessante e aquilo que era curioso. 

Não foram utilizados todos os tutoriais, optámos por retirar a informação que era mais 

adequada a pessoas principiantes. No entanto, compreendi que a informação tem de ser 

bem “filtrada” antes de ser transmitida ao professor, pois podemos induzi-lo em erro e 

desmotivá-lo na aprendizagem que está a fazer na plataforma. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
1. Esta ficha contêm a explicitação de aspectos relacionados com: 

a. Activar o modo de edição. 

b. Inserir recursos (etiquetas, página de texto, página Web, apontador para 

ficheiro ou página). 

c. Inserir actividades (fórum, wiki, glossário) 

d. Adicionar e movimentar bloco 

e. Configurar a disciplina 

f. Inserir apontador para ficheiro ou página 

g. Fazer upload de uma imagem 

OBSERVAÇÕES 



 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 10 

Data: 23 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Construir um tutorial de apoio à Gestão de Notas na plataforma Moodle. 

 

TÓPICOS 

Gestão de Notas 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Explorar na plataforma MEDUC a gestão de Notas de uma disciplina existente. 

2) Pesquisar na Web informação relativa a Gestão de Notas . 

3) Pesquisa no site Moodle.org 

4) Leitura do Manual de Apoio a Docentes do Instituto Politécnico do Porto, acerca 

da temática “Notas” na plataforma Moodle.  

5) Visionamento de vídeos no YouTube. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

http://moodle.fc.ul.pt  

 Moodle do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa: 

http://meduc.fc.ul.pt/   

 UFRGS (2009). Novo sistema de Notas no Moodle. Acedido em 23 de 

Dezembro de 2009 em 

https://moodleinstitucional.ufrgs.br/tutorial_moodle/notas_novo.html     

http://moodle.fc.ul.pt/�
http://meduc.fc.ul.pt/�
https://moodleinstitucional.ufrgs.br/tutorial_moodle/notas_novo.html�


 Moodle.org. (s/d). Gradebook 1.9 tutorial. Acedido em 23 de Dezembro em  

http://docs.moodle.org/en/Gradebook_1.9_Tutorial 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar com a elaboração de tutoriais ou guiões para ajudar a enriquecer a disciplina 

existente no Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Sistema de 

Apoio ao Moodle. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A gestão de notas no Moodle é um pouco complexa e difícil de entender numa só 

leitura de documentos de apoio, mas penso que consegui compreender a sua 

metodologia com a aplicação do método tentativa e erro. 

A questão da gestão de notas era uma parte da plataforma Moodle sobre a qual tinha 

muitas dúvidas e curiosidade em saber mais, pois ouvia as pessoas que estão comigo a 

trabalhar, a falar sobre o sistema de gestão de notas, mas nunca me conseguiram 

explicar bem o seu funcionamento. Desta forma, ao elaborar o documento sinto que 

consegui ultrapassar as minhas dúvidas e compreender o sistema.  

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Aprendi (quase) tudo sobre a gestão de notas: desde a atribuição de notas aos alunos, 

à gestão das categorias, a configurar preferências, a editar notas, entre outros aspectos. 

Se um professor quiser ter uma disciplina no Moodle e praticar com ela a gestão de 

Notas tem de estudar muito, para não cometer algum erro. Considero que este sistema é 

muito útil principalmente para aqueles cursos que são predominantemente a distância. 

 
NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 

 
1. A opção “Notas” oferece uma visualização de todas as classificações de fóruns, 

trabalhos, SCORM/AICC, lições e testes. A escala de classificações aplicada 

numa actividade de aprendizagem apresenta-se numa única página. 

 

2. As classificações podem ser exportadas para o formato Excel ou para o formato 

de texto. 

 

http://docs.moodle.org/en/Gradebook_1.9_Tutorial�


3. Nas janelas de um trabalho ou testes (ver configurações da Gestão de Notas) é 

possível ver os ficheiros enviados, as classificações e os comentários de todos os 

alunos. 

 

4. A gestão de ficheiros enviados pelos alunos nos seus trabalhos e testes da 

disciplina faz-se a partir de uma janela central. Isto permite melhorar a gestão 

dos ficheiros, reduzindo assim o tempo para aceder aos trabalhos de todos os 

alunos.  

 
 

OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 11 

Data: 1 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 13h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Criar disciplinas para os workshops de formação e para os professores que irão 

participar nos mesmos. 

 

TÓPICOS 

Criar disciplinas na plataforma Moodle_FCUL 

Atribuir cargos 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Colaborar com uma colega da entidade, compreendendo como criar disciplinas. 

2) Aceder ao site da plataforma Moodle_FCUL e criar as disciplinas. 

3) Atribuir cargos aos utilizadores de cada disciplina.. 

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

http://moodle.fc.ul.pt  

 

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Gerir em conjunto com os professores das várias disciplinas os conteúdos a inserir, as 

actividades a desenvolver e os temas a incluir. 

http://moodle.fc.ul.pt/�


 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Esta foi uma tarefa interessante e que me permitiu conhecer um pouco mais da 

plataforma Moodle, neste caso como se criam disciplinas. 

As primeiras duas disciplinas criadas foram para os workshops de formação, sendo 

as restantes para os professores participantes dos workshops.  

A principal dificuldade que tive foi encontrar todos os professores inscritos na 

plataforma para lhes atribuir os cargos, mas consegui superar essa dificuldade com 

alguma ajuda do Centro de Informática. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

As aprendizagens que realizadas com esta tarefa foram mais de vertente prática e do 

saber - fazer. 

A atribuição de cargos foi um passo interessante que descobri na plataforma Moodle. 

Por outro lado achei importante adquirir algumas noções sobre “Gestão de Plataformas” 

(aquando da criação de disciplinas). 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 

1. O Centro tomou a opção de criar duas disciplinas de apoio aos workshops, pois 

estes começariam no dia 2 de Dezembro, verificando-se que era importante 

haver um espaço na plataforma destinado ao grupo 1 e ao grupo 2 dos 

workshops, além da já existente disciplina, Sistema de Apoio ao Moodle. 

2. As restantes disciplinas (30) foram criadas para os professores que iriam fazer 

parte dos workshops. Porquê? Para dar oportunidade a quem ainda não tinha 

uma disciplina de a ter e para permitir que estas fossem usadas também nos 

workshops, para adicionar recursos, actividades, ou seja, para que fossem úteis 

para os professores tentando que estes percebessem as suas vantagens. 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 12 

Data: 4 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 13h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Criar um questionário, utilizando a actividade Feedback, para os professores que 

participam nos workshops. 

 

TÓPICOS 

Questionário “Preferência das actividades” 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criação de questionário em forma de actividade Feedback na plataforma 

Moodle, tanto para a disciplina workshop grupo 1 como para o grupo 2. 

2) Configuração do mesmo de acordo com os objectivos previamente pensados.  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos online: 

 Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

http://moodle.fc.ul.pt  

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Gerir o questionário aguardando as respostas dos professores relativamente à questão da 

preferência das actividades. 

 

 

 

http://moodle.fc.ul.pt/�


QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A realização desta actividade não implicou dificuldades acrescidas pois já a tinha 

estudado bem quando desenvolvi o tutorial. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

As aprendizagens realizadas não foram muito diferentes das realizadas quando 

construi o tutorial para a actividade, mas neste caso houve mais prática e um caso real 

com o qual trabalhar, o que me permitiu estudar a actividade de um ponto de vista 

diferente. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. O Centro tomou a opção de depois da primeira sessão do workshop, colocar à 

disposição dos professores um questionário, onde estes fizessem as suas 

escolhas relativamente às actividades do Moodle que gostariam que se abordasse 

na sessão seguinte. 

 

2. O grupo que participou mais activamente foi o grupo 2 e escolheu como 

actividades: estudar os Trabalhos e os Testes, e o grupo 1 escolheu Trabalhos e 

SCORM/AICC. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 12 a) 

Data: 3 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 13h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Criar um glossário para os professores que participam nos workshops. 

 

TÓPICOS 

Glossário “Perguntas Frequentes”. 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criação de um glossário na plataforma Moodle. 

2) Configuração do mesmo, permitindo comentários nas várias definições 

introduzidas.  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos online: 

 Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

http://moodle.fc.ul.pt  

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Gerir o glossário aguardando os comentários e introdução das definições dos 

participantes 

 

 

 

 

http://moodle.fc.ul.pt/�


QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A realização desta actividade não implicou estratégias de resolução de problemas 

específicas. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A principal aprendizagem foi a construção do próprio glossário em si, pois nunca 

tinha construído nenhum. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. O Centro optou pela construção de um glossário colaborativo, relativo às 

Perguntas Frequentes (FAQS) pois possibilitaria uma maior comunicação entre 

os participantes. 

 

2. Apesar de a ideia ser interessante, nenhum dos docentes introduziu questões ou 

definições sobre a plataforma Moodle ou sobre qualquer actividade ou recurso. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 13 

Data: 7 de Janeiro de 2010 

Horário: 9h às 11h 

Local: casa 

 
AGENDA 

 

1) Criar um questionário de avaliação das sessões de Workshop de formação 

“Utilização da Plataforma Moodle_FCUL: avaliação da formação”. 

 

TÓPICOS 

“Utilização da Plataforma Moodle_FCUL: avaliação da formação” 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criação de um questionário utilizando a actividade Feedback na disciplina 

Sistema de Apoio ao Moodle. 

2) Configuração do mesmo de acordo com os objectivos previamente pensados. 

3) Criação de perguntas de escolha múltipla e descritivas.  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos online: 

 Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

http://moodle.fc.ul.pt  

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Gerir o questionário. 

 

 

 

http://moodle.fc.ul.pt/�


QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A realização desta actividade não foi muito complexa, pois já tinha elaborado um 

tutorial e feito o questionário da Preferência de Actividades sobre “Feedback”. No 

entanto este acarretava mais responsabilidade e tinha de correr bem, pois era de extrema 

de importância para a avaliação das sessões de divulgação e do workshop de formação. 

A minha estratégia de resolução para qualquer eventualidade foi manter-me sempre 

vigilante e seguir as respostas que os professores iam dando. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Esta actividade implicava da minha parte uma grande responsabilidade, pois tinha de 

verificar que todos os participantes do Workshops tinham acesso ao questionário, sendo 

que por outro lado tinha de ver se este estava acessível a todos, entre outros aspectos. 

Aprendi a ser mais responsável e a responder de forma mais específica a certas 

dúvidas que os professores colocavam, tornando-me mais assertiva.  

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. A realização deste questionário foi muito importante, pois implicava receber um 

feedback por parte dos professores acerca de vários aspectos relativos aos 

workshops: se os recursos eram pertinentes, se este tinha respondido às 

expectativas, entre tantas outras questões. Este foi um instrumento essencial para 

avaliar toda a situação. 

 

2. A sua realização e respostas por parte dos professores eram importantes porque 

posteriormente teria de se desenvolver o relatório de avaliação, que englobava a 

descrição desta primeira fase do Projecto Moodle_FCUL: as sessões de 

divulgação da plataforma e os workshops.  

 

 
OBSERVAÇÕES 
 



 ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 14 

Data: 15 de Dezembro de 2009 

Horário: 9h às 13h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Criar dois testes - exemplo para serem disponibilizados nas sessões dos 

workshops 

 

TÓPICOS 

Testes na plataforma Moodle 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criação de dois testes ma plataforma Moodle 

2) Configuração do mesmo de acordo com os objectivos previamente pensados. 

3) Criação de perguntas de vários tipos  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos em papel: Testes em formato de papel 

Recursos bibliográficos online: 

 Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

http://moodle.fc.ul.pt  

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Analisar o interesse dos docentes para com os testes - exemplo. 

 

 

 

http://moodle.fc.ul.pt/�


QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Esta actividade foi mais complicada. Apesar de já ter construído o tutorial acerca 

dos “Testes”, senti ainda dificuldades, pois este focou mais os aspectos teóricos em 

detrimento dos práticos. O tutorial que construí foca-se mais nas configurações do que 

propriamente depois de criado, por isso para mim foi uma descoberta. 

Optei de novo por experimentar, errar e voltar a tentar…  

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Ao realizar esta actividade aprendi na prática a construir um teste na plataforma 

Moodle. Como referi anteriormente, o meu tutorial centra-se muito na parte das 

configurações, não avança para a parte pior que é a da elaboração de categorias e de 

perguntas. Assim, ao passar os testes de formato papel para formato online, fui 

aprendendo um pouco de tudo, sobre as perguntas, sobre as categorias, sobre o facto de 

as pudermos guardar para outro teste e muito mais. 

A actividade que tenho desenvolvido no Centro tem enriquecido as minhas 

aprendizagens. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. A realização destes testes serviu para ajudar os professores do workshop a 

perceberem como é um teste na plataforma Moodle. Penso que talvez me ajudou 

mais a mim do que a eles, pois eles não o experimentaram fazer, apenas viram a 

sua aparência. 

2. Apesar de ter sido o grupo 2 a preferir Testes também o grupo 1 teve 

oportunidade de ver estes Testes e foi este o grupo que mais discutiu a sua 

elaboração, estrutura e problemas com a sua aplicação. O grupo 2 ficou um 

pouco “pasmado” com a potencialidade e complexidade da ferramenta e então 

poucas perguntas colocou. 

 

 
OBSERVAÇÕES 
 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 15 

Data: 2,3 Dezembro; 16, 17 Dezembro e 6,7 de Janeiro de 2010 

Horário: 16h às 19h 

Local: Faculdade de Ciências da UL 

 
AGENDA 

 

1) Workshops de formação na plataforma Moodle da FCUL 

 

TÓPICOS 

Workshop 

FCUL 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Apoio às actividades dos workshops de formação na plataforma Moodle 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos utilizados: 
 
 Apresentação em PPT 

 Moodle da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: 

http://moodle.fc.ul.pt  

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Elaborar o relatório de avaliação dos workshops tendo em conta a resposta dos docentes 

a um questionário online 

 

 

 

http://moodle.fc.ul.pt/�


QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Os professores da Faculdade de Ciências mostraram-se muito interessados e 

colocavam várias dúvidas. Eu tentava responder como sabia, apesar de por vezes sentir 

alguma dificuldade. Nestes casos recorria a alguma das minhas colegas e estas 

solicitamente ajudavam-me. 

 

 APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Estes workshops foram o ponto de viragem na minha percepção sobre o Moodle. Até 

então tinha estado muito ocupada a fazer os tutoriais e nunca tinha tido a oportunidade 

de testar os meus conhecimentos. Entretanto aqui tive de ajudar a esclarecer dúvidas e 

tive de fazer entender a outras pessoas que não os meus pares informações importantes e 

muito específicas. Esta foi a minha principal aprendizagem: explicar aos outros o 

Moodle. 

Algo que também ainda não tinha feito com frequência era questionar as minhas 

colegas mais entendidas, pois como referi atrás estava muito concentrada em criar 

guiões de apoio ou tutoriais e ainda não tinha colocado a questão de não poder saber 

tudo ou de não saber as funcionalidades mais básicas. Assim, considero que a partir da 

realização dos workshops coloquei mais questões às minhas colegas, reflectindo mais 

vezes em conjunto. 

 

 NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

As sessões contaram com um grupo muito pequeno de participantes, sendo que só as 

primeiras sessões dos dois grupos tiveram uma adesão maior. 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 16 

Data: 13 de Janeiro de 2010 

Horário: 9h às 19h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaborar um relatório de avaliação relativo aos primeiros workshops de 

formação. 

 

TÓPICOS 

Relatório de avaliação 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Análise do questionário “Utilização da Plataforma Moodle_FCUL: avaliação da 

formação” 

2) Descrição das respostas obtidas 

3) Conclusões a retirar da aplicação do questionário.  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos online: 

 Questionário “Utilização da Plataforma Moodle_FCUL: avaliação da formação”, 

disponível em http://moodle.fc.ul.pt/mod/feedback/view.php?id=2080   

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Compreender as repercussões relativas à divulgação do relatório, ou seja, os efeitos que 

poderá ter junto do director, departamentos e responsáveis pelo projecto 

Moodle_FCUL. 



QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Não senti dificuldades na interpretação dos dados obtidos, mas tive certas dúvidas 

nas conclusões que retirei, que rapidamente foram esclarecidas, depois de uma nova 

leitura e atenção pormenorizada nos resultados. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Nunca tinha construído e analisado um questionário online. Apesar disso aprendi a 

gerir tempos e espaços diferentes dos habituais. Tive de ser mais responsável pois a 

elaboração com sucesso desta tarefa dependia das minhas estratégias e opções. 

 Outras aprendizagens vieram com a análise do relatório, pois fui-me apercebendo do 

que funcionou melhor e do que foi menos conseguido, assim como o que esperavam os 

professores fazer com as aprendizagens adquiridas no workshop.  

No geral, aprendi a conceber um relatório de análise das práticas de um workshop, 

tendo como destinatários os órgãos de gestão de uma faculdade. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

De uma forma geral os workshops foram considerados pelos professores como muito 

úteis, sendo que aprenderam novas técnicas passíveis de serem aplicadas na sua prática 

docente. 

 A maior parte das questões relativas aos workshops foram classificadas com um 

Concordo ou Concordo parcialmente (níveis máximos) o que sugere um agrado geral 

por parte da metodologia de trabalho, dos recursos utilizados e das possibilidades 

trazidas com as aprendizagens realizadas.  

 No final os professores consideraram que o workshop estimulou a sua reflexão 

acerca do papel das plataformas de aprendizagem, respondendo às suas expectativas e 

permitindo-lhes contactar com ideias, actividades e recursos inovadores. 

 Na opinião dos professores, workshops de continuação são bem-vindos e 

pretendem que estes aconteçam o mais breve possível. São vários os depoimentos onde 

se faz referência à necessidade de continuar a aprender e explorar o Moodle, os 

docentes dão várias sugestões de iniciativas que podem ser tomadas e acreditam que se 

deve apostar mais na divulgação interna da plataforma. 



 Consequentemente considera-se vantajoso apostar numa divulgação forte do 

Moodle na FCUL para poder chegar a mais professores, e incutem-nos a necessidade de 

pensar na possibilidade de repetir os workshops para acolher mais docentes, desta vez 

mais especificado e distinguindo utilizadores iniciados de utilizadores com mais 

experiência e incitam a que estes sejam mais concentrados no tempo. 

 Outros são os depoimentos onde se verifica que os docentes pretendem que se 

associe o Moodle a projectos pedagógicos e científicos o que confere maior 

especificidade à formação.  

 A longo prazo são-nos dadas indicações que sugerem a criação de um Centro 

especializado de apoio ao Moodle tanto para docentes, como para funcionários e 

estudantes, focando ainda a necessidade de encontros 1-to-1, pois consideraram que 

muitos dos colegas não conseguiram esclarecer todas as suas dúvidas e por isso é 

premente que exista um Centro, ou um gabinete especializado.  

 Para os apoiar os professores pedem também que se produzam um outro tipo de 

materiais como por exemplo Podcasts, depreendesse que querem recursos mais 

dinâmicos, talvez com apresentações explicativas de recursos ou actividades. Além 

disso, sugerem que se crie disciplinas tipos, já com alunos inseridos, materiais e 

actividades e que se trabalhe e aprenda a partir delas. 

 Em relação às expectativas dos professores estas foram respondidas a 91,67% e 

consideraram que este workshop foi favorável e ao encontro dos seus ideais. Acreditam 

ter sido estimulante para a reflexão do papel das plataformas enquanto ferramenta de 

apoio à actividade docente e que este lhes permitiu contactar com recursos inovadores, 

com ideias e actividades novas. 

 Admitem sem sombra de dúvida que esta ferramenta os vem ajudar na 

comunicação com outros membros envolventes, como espaço de interacção professor - 

professor, professor - aluno e entre investigadores. 

 Um último ponto que ainda importa discutir, é a relevância da oferta formativa 

da FCUL a distância, sendo que aqui se verificam resultados um pouco desiguais, 

enquanto 50% dos docentes considera que é um assunto de elevada relevância, 25% 

permanece ainda a considerar essa importância muito reduzida. Por outro lado quando 

questionados sobre se estariam interessados em desenvolver ofertas formativas em b/e-



learning, a inclinação dos docentes é de disponibilidade ainda que esta seja mais 

marcada na modalidade de trabalho em b-learning.  

 Para finalizar é de referir que os docentes acreditam que a formação na 

plataforma Moodle terá um impacto elevado na sua prática profissional. 

 Acerca da relevância que o projecto Moodle_FCUL apresenta para os docentes, 

esta é considerada “Elevada” e por outros “Muito Elevada” e “Média”. 

 

 
OBSERVAÇÕES 
   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 17 

Data: 23 de Janeiro de 2010 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaborar um documento que relate, de forma breve, a evolução do Moodle. 

 

TÓPICOS 

Moodle: evolução 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Inscrever a plataforma do Centro de Competência no Moodle. 

2) Retirar do site: moodle.org gráficos ilustrativos da evolução do Moodle. 

3) Pesquisar breves apontamentos teóricos relativos ao Moodle.  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Fernandes, J. (2008). Moodle nas Escolas Portuguesas – Números, 

Oportunidades, Ideias. Em: Comunidades de Aprendizagem Moodle. Caldas da 

Rainha, 2008, Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de 

Lisboa, Lisboa. 

 Moodle.org 

 Wikipédia 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Explorar todos os recursos disponíveis em Moodle.org. 



QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Este trabalho não levantou muitas questões e não senti dificuldades acrescidas. 

O site Moodle.org está muito bem organizado e é fácil retirar a informação 

pretendida. Por outro lado, a pesquisa de breves aspectos teóricos relativos ao Moodle 

também não implicou dificuldades, tendo encontrado no texto de Fernandes (2008), na 

Wikipédia e no Moodle.org informações interessantes. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Já tinha tido oportunidade de ler alguns artigos sobre o Moodle e sabia que este havia 

sido desenvolvido por Martin Dougiamas, possui código aberto e é utilizado em todo o 

mundo, apresentando um sistema muito fiável. No entantom a aprendizagem que 

gostaria de resslavar é: a partir de 2005 deu-se o “baby boom” do número de sites que 

usam o software Moodle, sendo que actualmente o número de downloads mensais ronda 

os 170000. Neste sentido cresce todos os dias a população que utiliza o Moodle como 

plataforma de referência quer seja em escolas, universidades ou empresas. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Estatísticas (tendo em conta a data em que realizei a tarefa): 

 844,211, utilizadores registados (escolas, centros, universidades) 

 45,686, sites registados 

 32.118,518, número de utilizadores em todo o mundo (todos os que contactam 

com o Moodle, sem ser utilizadores registados) 

 1.220.039, número de professores 

 

 
OBSERVAÇÕES 
   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 18 

Data: 28 de Janeiro de 2010 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Apoio na gestão de notas das unidades curriculares. 

 

TÓPICOS 

Meduc 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criar novas provas, na gestão de notas da disciplina X da plataforma Meduc. 

2) Considerar os fóruns de discussão elementos da avaliação. 

3) Introdução de algumas classificações parcelares de alunos.  

 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos online: 

 Plataforma do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa - Meduc: 

http://meduc.fc.ul.pt/  

 

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar a explorar a plataforma Moodle, pois aprendo sempre. 

 

 



QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

O desafio apresentou-se mais difícil do que inicialmente julgara, mas tentando e 

experimentando fui conseguindo acrescentar mais provas, neste caso fóruns e um novo 

trabalho A e/ ou B, assim como tive possibilidade de acrescentar uma prova qualitativa 

(ter ou não realizado não cinco trabalhos). 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Os trabalhos realizados na plataforma Moodle, são para mim muito aliciantes, apesar 

de por vezes em alguns aspectos ser frustrante, porque parece ser uma plataforma com 

vontade própria e temos de ser nós a “dar-lhe a volta”. 

Aprendi a considerar os fóruns como elementos de avaliação e a criar novos campos 

no separador “Notas”, disponível no bloco da Administração. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Com esta actividade ainda me foi permitido colocar algumas notas nos campos 

vazios do elemento qualitativo que referi atrás.  

 
OBSERVAÇÕES 
   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 19 

Data: 2,3,4 e 9 de Fevereiro de 2010 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Folha de apresentação de aplicações multimédia. 

 

TÓPICOS 

Aplicações multimédia 

 

 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Estudo de aplicações multimédia: quiz e test builders, e-learning authoring tools, 

virtual classroom systems, Web – conferencing/ video, online communities e 

collaborative tools. 

2) Criação de folhas de apresentação de aplicações multimédia dentro dos grupos 

referidos anteriormente. 

3) Responder às questões: o que são as aplicações? Para que servem as aplicações? 

Quais os benefícios destas aplicações no campo da educação? Que fragilidades, 

dificuldades e desafios levantam? 

4) Criar um exemplo de aplicação do grupo de aplicações. 

 

 

 

 

 



RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos online: 

Quiz e test builders e – Learning authoring 

tools 

Virtual classroom systems 

SurveyMonkey: 

http://www.surveymonkey.com/ 

Zoomerang: 

http://www.zoomerang.com/ 

Polldady:  

http://polldaddy.com/ 

Articulate: 

http://www.articulate.com/ 

CourseLab: 

http://www.courselab.com/ 

Camtasia: 

http://www.techsmith.com

/learn/camtasia/default.asp 

Wiziq: 

http://www.wiziq.com/ 

Tinkature: 

http://thinkature.com/ 

Voicethread: 

http://voicethread.com/#home 

 

Web – conferencing/ Video Online Communities  Colaborative tools 

ooVoo: 

http://www.oovoo.com/ 

Vcasmo: 

http://www.vcasmo.com/ 

Mikogo:  

http://www.mikogo.com/ 

Google Groups: 

http://groups.google.com/?p

li=1 

Zoho: 

http://www.zoho.com/ 

Jog the web: 

http://www.jogtheweb.com/ 

Wikispace: 

http://www.wikispaces.com/ 

PbWorks: 

http://pbworks.com/ 

Explore a tree: 

http://www.exploratree.org.uk/ 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Conceber tutoriais, com o auxílio do programa Camtasia, para algumas da aplicações 

atrás referidas. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Para realizar esta actividade tive de estudar muito bem as aplicações, pois não 

conhecia grande parte. 

A minha principal dificuldade foi conseguir conhecer a aplicação no seu todo, saber 

o que ela permite fazer, as suas características e os seus benefícios no campo da 

educação. A estratégia de resolução por mim adoptada foi experimentar e praticar, tendo 

também a oportunidade de ler alguns tutoriais que existem dentro dos sites das 

aplicações e vendo alguns vídeos caseiros do Youtube. 



APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Com a realização desta actividade aprendi muito e estas aplicações irão com certeza 

servir para os meus trabalhos futuros. 

Com a realização desta actividade foi possível perceber a diversidade de aplicações 

gratuitas na Internet. Por outro lado, foi possível constatar como cada uma é específica e 

determinada actuando de acordo com determinados pressupostos e objectivos. 

Demorei muito tempo a entender a primeira aplicação, o SurveyMonkey, mas 

considero que é aquela que conheço melhor e a que mais aprendizagem me 

proporcionou.  

 

Resumindo: 

 Quiz e test builders:

Com a ajuda destas ferramentas é possível desenhar questionários ou testes, recolher 

as suas respostas e analisá-las no mesmo momento, pois é um software que trata as 

mesmas de forma quantitativa. A sua construção permite que os resultados possam ser 

partilhados instantaneamente com outras pessoas, basta o utilizador querer. Não existe 

um tema ou assunto pré-determinado nas aplicações, o utilizador pode debruçar-se sobre 

qualquer projecto de sua conveniência. 

 o SurveyMonkey, Zoomerang e Polldaddy são aplicações 

free da Web e todas têm uma opção de instalação FREE e outra mais avançada (PRO ou 

Advanced).  

Uma área onde se têm revelado como ferramentas poderosas é na avaliação 

diagnóstica ou na avaliação formativa, pois possibilita uma recolha de informações 

rápida e em quase todos os casos precisa dos conhecimentos dos alunos. 

 

 E – Learning authoring tools: o Articulate, CourseLab e Camtasia são 

aplicações free da Web e todas têm uma opção de instalação FREE e outra mais 

avançada (PRO ou Advanced).  

Com a ajuda destas aplicações é possível gravar todos os movimentos de exploração 

de um ambiente de trabalho (Camtasia), conceber um pequeno curso online 

(CourseLab) e desenvolver conteúdo de uma forma interactiva (Articulate). 

Uma das áreas que tem sido alvo da utilização do Camtasia é a concepção de 

tutoriais educativos. Por exemplo a Faculdade de Ciências e Tecnologias da 

Universidade Nova de Lisboa utiliza-o para explicar o Moodle tanto a professores como 

a alunos. 



Por outro lado o CourseLab oferece um ambiente virtual de aprendizagem, o 

WYSIWYG, permitindo assim que neste se concebam pequenos cursos online de alta - 

qualidade, de carácter interactivo e que podem ser distribuídos por várias plataformas 

LMS e/ou em CD-ROMS. Esta ferramenta é uma das que possibilita a construção de 

SCORM/AICC no Moodle. 

Por fim, o Articulate dá a oportunidade de conjugar, por exemplo o Power Point com 

conteúdos interactivos online, sejam estes quizzes ou questionários. Este é mesmo um 

dos benefícios desta aplicação, permitir a criação de cursos de ensino a distância tendo 

por base os mecanismos que utilizamos todos os dias no nosso computador (Word, 

Power Point, Excell). 

 

 Virtual classroom systems: o Wiziq, o Thinkature e o Voicethread são 

aplicações free da Web e permitem a construção de salas de aula virtuais. 

O Wiziq é uma plataforma desenvolvida por professores, que tentaram desenvolver 

uma ferramenta simples, eficiente e relevante. Por seu lado o Thinkature traz a mais-

valia da mensagem instantânea dentro do espaço virtual. Este deve ser utilizado como 

meeting room, como um quadro branco pessoal ou algo inteiramente novo. De outro 

modo o Voicethread permite conversa em grupo, colaboração em grupo, partilha com 

qualquer pessoa no mundo, sem ser necessária instalação de software. Este sistema é 

apoiado em imagens, documentos e vídeos e permite aos utilizadores navegar pelas 

páginas e permitir comentários de voz, texto, ficheiro de áudio ou vídeo (via webcam). 

Os benefícios para a educação são muitos, mas o principal centra-se na possibilidade 

construir aulas online. A colaboração entre professor e aluno e aluno – aluno é também 

uma grande vantagem, pois possibilita a construção de um conhecimento conjunto. A 

criação de grupos de discussão é também possível com estas ferramentas, sendo uma 

grande mais-valia para professores e teóricos da educação.  

 

 Web – conferencing/vídeo: O ooVoo, o Vcasmo e o Mikogo são aplicações 

free da Web e permitem a vídeo – conferencia pela Web. 

Com a ajuda destas aplicações é possível criar apresentações incorporando Power 

points (Vcasmo), é possível utilizar vídeo – chamadas (ooVoo) e são ideais para a 

partilha de ferramentas (Mikogo). 

É de referir que estas aplicações têm também as suas vantagens na educação e neste 

caso a educação terciária é um ponto muito importante. Pensemos em conferências com 



teóricos muito importantes que por qualquer motivo não se podem dirigir ao nosso país. 

A solução para termos a conferência pode estar numa destas aplicações. Assim como 

noutros aspectos como por exemplo as aulas de doutoramento ou pós – graduação no 

ensino superior. 

 

 Online Communities: o GoogleGroups, o Zoho Discussions e o Jog the Web 

são aplicações free da Web e permitem a constituição de comunidades online. 

O Google Groups permite que se realizem debates online ou por email, de forma 

assíncrona. Por outro lado o Zoho Discussions fornece chat e a possibilidade de se 

constituírem fóruns de discussão para debate dos mais variados tipos de temas, desde 

negócios a entretenimento. O Jog the Web não é muito diferente dos anteriores sendo o 

fórum a funcionalidade de eleição. 

Os benefícios para a educação são muitos e contemplam tanto ensino presencial 

como ensino a distância. Assim, de forma a dar continuação ao que é aprendido em aula 

podem criar-se fóruns de discussão sobre vários temas, esperando que sejam os 

membros da comunidade a enriquecerem a discussão, participando activamente, 

contribuindo e construindo as suas aprendizagens. Neste sentido as pessoas podem 

tornar-se quase autónomas e a comunidade muitas vezes continua fora daquele espaço 

relativo às discussões das aulas. 

 

 Colaborative Tools: O Wikispace, o PbWorks, o Monkey on yourback e o 

Explore a tree são ferramentas colaborativas. 

O Wikispace permite uma efectiva colaboração entre indivíduos, tendo a 

possibilidade de armazenar um número ilimitado de páginas e mensagens, facilidade em 

convidar outros indivíduos a participar, têm um histórico simples e permite que se criem 

WebFolders. Por outro lado o PbWorks admite distinções entre wikis da área das 

empresas, da área da educação e de área pessoal e de acordo com o site da 

funcionalidade é possível criar um wiki em apenas 60 segundos. O Monkey on your 

back é uma aplicação mais virada para avisar as outras pessoas do trabalho que têm a 

fazer; é a nossa lista de “coisas a fazer” para as outras. Assim o utilizador tem a 

possibilidade de criar “monkeys” para cada tarefa e delegá-la noutra pessoa, sendo que 

o sistema via e-mail manda lembretes sobre o deadline da tarefa. Por fim, o Explore a 

tree, é um recurso que permite de forma interactiva, aceder a guias de escrita 



colaborativa, editando, fazendo, ou refazendo. É como se fosse o nosso glossário em 

ponto grande e online, fruto de um trabalho em grupo. 

As ferramentas colaborativas são benéficas para educação pois ajudam na redução 

dos custos associados ao ensino e ao tempo dispendido pelos alunos em actividades 

lectivas. No entanto são também importantes para a partilha de ideias, para o aumento 

da qualidade do trabalho, para o desenvolvimento de projectos em grupo e em reflexão 

para a acção. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Honestamente há que reconhecer que os dois últimos grupos de aplicações, Online 

Communities e Colaborative tools, foram aqueles que fiz mais rápido, mas não foi por 

perceber muito deles, foi por ter que terminar a tarefa. 

Concretizar esta tarefa tinha por detrás o objectivo de conceber novos workshops de 

formação. Tendo por base o trabalho elaborado, a equipa do CC pensou ser interessante 

para quem participa-se, nas futuras sessões, possuir uma breve descrição das 

funcionalidades referidas, de forma a puderem compreender a sua utilidade na prática 

lectiva do ensino superior.  

 

Exemplos práticos concebidos: 

 SurveyMonkey: http://www.surveymonkey.com/s/M2WZGLK. 

 Camtasia: 

http://smonkey.surveymonkey.com/tutorials/Survey_Design/Survey_Design.html. 

 Wiziq (de uma sessão realizada no ano passado para a disciplina Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem):  

http://authorlive.wiziq.com/aliveext/LoginToSession.aspx?SessionCode=YfJTQ61ya

gG8KUOd0ZITSA%3d%3d 

 Vcasmo: http://www.vcasmo.com/video/jcurtis73/7235 

 GoogleGroups: http://groups.google.pt/group/aum-cls-2006?lnk= 

 Wiki: http://applied-

neuroscience.org/index.php?option=com_content&task=view&id=79 

 

 

http://smonkey.surveymonkey.com/tutorials/Survey_Design/Survey_Design.html�
http://authorlive.wiziq.com/aliveext/LoginToSession.aspx?SessionCode=YfJTQ61yagG8KUOd0ZITSA%3d%3d�
http://authorlive.wiziq.com/aliveext/LoginToSession.aspx?SessionCode=YfJTQ61yagG8KUOd0ZITSA%3d%3d�
http://www.vcasmo.com/video/jcurtis73/7235�


Eu gostava de ter feito exemplos práticos para todos, mas percebi que necessitava de 

algum tempo para aprender e decifrar as aplicações. Acabei por entender melhor as 

primeiras e menos as últimas, pois o tempo escasseava e estava tudo a tornar-se um 

pouco confuso. No entanto penso que consegui produtos razoáveis (folhas de 

apresentação) e aplicações elucidativas tanto elaboradas por mim como tendo por base 

outras fontes. 

 

 
OBSERVAÇÕES 
   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 20 

Data: 12 de Fevereiro de 2010 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Análise comparativa da plataforma Moodle_FCUL (26.10.09 – 11.02.10) 

 

TÓPICOS 

Análise comparativa 

 

 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Recontagem de todas as disciplinas da plataforma Moodle FCUL por 

departamento. 

2) Criar várias parcelas. 

3) Analisar a situação actual, relativamente ao número de disciplinas na plataforma 

Moodle, tendo em conta o documento previamente elaborado em 26.10.09. 

4) Elaborar um breve documento escrito 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Moodle_FCUL: http://moodle.fc.ul.pt/  

Outros: 

 Análise efectuada no dia 26.10.09 

 

 



PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar atenta às evoluções na plataforma Moodle_FCUL e ao aumento do número 

de disciplinas. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Não tive dúvidas ou dificuldades na elaboração deste trabalho, pois procedi a uma 

simples recolha de dados e subsequente interpretação. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Neste trabalho realizei várias operações no Excell, o que me deixou muito satisfeita 

pois ainda não tinha tido oportunidade de lá trabalhar. 

Como este foi um trabalho muito interpretativo de uma plataforma e baseando-se em 

contagem de disciplinas, considero que as aprendizagens que realizei foram mais de 

carácter prático do que teórico. Como por exemplo qual o departamento que tem mais 

disciplinas abertas? O de Biologia Animal. Mas tem muitas disciplinas vazias? Sim, 

apesar de ser aquele que tem mais disciplinas, só seis das actuais catorze têm conteúdos. 

Quantas disciplinas havia antes? 89. E agora? 120. Os cursos de pós – graduação 

também têm disciplinas no Moodle_FCUL? Sim, e são aqueles que são mais 

dinamizados, sendo aqueles que têm mais actividades abertas, como o chat ou o fórum. 

Entre outras. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
Com a realização deste trabalho sinto que me “contextualizei” em relação ao número 

de disciplinas da plataforma, permitindo-me perceber se as que existem são ou não 

dinamizadas, que actividades os professores fazem com os alunos, qual o departamento 

que mais aposta na plataforma, entre outros. Por outro lado permitiu-me subentender 

que os professores têm muitas reticências em utilizar as disciplinas do Moodle no 

primeiro ciclo, podendo isto dever-se à falta de formação dos mesmos, ao número de 

alunos ser maior, ou à falta de apoios (ou a uma falta de uma boa infra-estrutura 

tecnológica) para poderem enveredar por um processo de ensino aprendizagem com 

mais qualidade. 

OBSERVAÇÕES 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 21 

Data: 18 de Fevereiro de 2010 

Horário: vários dias 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Construção de um tutorial sobre o SurveyMonkey 

 

TÓPICOS 

Tutorial 

SurveyMonkey 

Camtasia 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Aprender a utilizar o SurveyMonkey 

2) Compreender como se trabalha com o Camtasia. 

3) Estudar como se constroem questionários no SurveyMonkey 

4) Tomar apontamentos sobre o que é essencial referir no tutorial. 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos online: 

 SurveyMonkey: http://www.surveymonkey.com/ 

Aplicação: 

 Camtasia 5.0 

Outros recursos: 

 Caderno de apontamentos 

 

 



PRÓXIMOS PASSOS 

Conceber um tutorial relativo ao WordPress. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Para conseguir completar esta tarefa tive de ultrapassar muitas dificuldades, pois não 

conhecia nem o SurveyMonkey, nem o Camtasia. 

A minha estratégia para conseguir ultrapassar essas dificuldades foi aceder aos 

tutoriais previamente feitos sobre as aplicações, disponíveis nos sites, e perceber o que 

me poderia ser útil ou não referir e utilizar. Por outro lado, levantei certas questões que 

não conseguia ver esclarecidas nos tutoriais e decidi pedir ajuda a uma colega do 

Centro, mas mesmo esta não tinha bem certeza das respostas. Assim comecei a 

pesquisar no Google, obtendo algumas respostas, conseguindo desta forma realizar a 

actividade pedida. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Esta actividade deu-me muito trabalho pois implicou um estudo aprofundado das 

aplicações referidas anteriormente e a concepção do produto em si. 

Acerca do SurveyMonkey, ressalvo as seguintes aprendizagens: criação de um 

questionário online, envio de links de forma eficiente e eficaz, edição de questionários, 

percepção dos vários tipos de questões existentes, separação do questionário por 

páginas, e distinção em relação ao trabalho que se pode fazer na versão Free e o que só 

se pode fazer na versão Pro. 

Em relação ao Camtasia aprendi todas as suas funcionalidades desde fazer a 

gravação simples até a colocar efeitos e a fazer hiperligações dentro do tutorial. 

A tarefa foi demorada e complicada mas no fim gostei do resultado e de ter 

aprendido duas aplicações muito interessantes e que podem ser úteis para o meu futuro. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Apesar de haver muitos aspectos a abordar no SurveyMonkey, decidi fazer uma 

apresentação que explica-se a concepção de um questionário online apontando como 

importantes os passos seguintes: 

 Registo 

 Criar um questionário 



 Design do questionário 

 Editar um questionário 

 Tipos de questões 

 Inserir questão só com uma opção de resposta 

 Inserir campos de resposta livre 

 Campos de resposta livre obrigatórios 

 Baralhe as opções de resposta 

 Separar o questionário por páginas 

 Rating question 

 Coluna N/A e forçar resposta 

 Preview 

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 22 

Data: 22 a 24 de Fevereiro de 2010 

Horário: 9h às 17h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Trabalho relativo à temática “Plágio” 

 

TÓPICOS 

Plágio: como reconhecer e evitar 

Formas de não fazer plágio 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Ler alguns artigos sobre a prática do plágio 

2) Elaboração de um documento referente ao conhecimento de formas de evitar o 

plágio e formas de não o praticar 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos bibliográficos online: 

 Academic Integrity of Northwestern (s/d). How to avoid Plagiarism. Acedido 

em 23 de Fevereiro de 2010, no Web site da Northwestern University: 

http://www.northwestern.edu/uacc/plagiar.html 

 Despacho nº24698/2009 de 9 de Novembro. Diário da República nº 217/09 – 

2ª série. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Lisboa 

 Instituto da Educação (2009). Regulamento de Avaliação das Aprendizagens. 

Acedido em 28 de Fevereiro no Web site do Instituto da Educação: 

http://www.ie.ul.pt/pls/portal/docs/1/263318.PDF 

 

http://www.northwestern.edu/uacc/plagiar.html�
http://www.ie.ul.pt/pls/portal/docs/1/263318.PDF�


 Learning Centre Academic Resources (s/d). Referencing & Plagiarism. 

Acedido em 23 de Fevereiro de 2010 no Web Site da Universidade de New 

South Wales: http://www.lc.unsw.edu.au/olib.html#7  

 Office of Student Judicial Affairs (2006). Avoiding Plagiarism – Mastering 

the art of Scholarship. Acedido em 23 de Fevereiro de 2010, no Web site da 

Universidade da Califórnia, Davis: http://sja.ucdavis.edu/files/plagiarism.pdf 

 Purdue Online Writing Lab (s/d). It is Plagiarism yet?. Acedido em 23 de 

Fevereiro de 2010 em: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/589/02/ 

 Roberts – LaForge Library (s/d). Plagiarism Prevention: A Guide for 

Students. Acedido em 23 de Fevereiro de 2010, no Web Site da Delta State 

University: http://www.deltastate.edu/pages/1268.asp  

 Roig, M. (2006). Avoiding plagiarism, self – plagiarism and other 

questionable writing practices: A guide to ethical writing. Acedido em 23 de 

Fevereiro de 2010 em http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism/  

 The Writing Center (s/d). Quoting and Paraphrasing Sources. Acedido em 

23 de Fevereiro de 2010, no Web site da Universidade de Wisconsin – 

Madison: http://writing.wisc.edu/Handbook/QPA_plagiarism.html  

 Writing tutorial services (s/d). Plagiarism: What it is and How to Recognize 

and Avoid It. Acedido em 23 de Fevereiro de 2010, no Web site da 

Universidade de Indiana: 

http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Utilizar este documento para mostrar aos alunos o que é plágio e ao mesmo tempo 

referir que existem maneiras de não o praticar.  

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

A principal dificuldade sentida relaciona-se com o elevado número de referências 

bibliográficas, pois tive de tentar simplificar os vários aspectos de forma que a que não 

comete-se plágio e também tinha de possibilitar ao outros uma percepção correcta da 

informação que estava a transmitir.  

Para obter algum feedback e perceber se o que estava a fazer era o correcto enviei o 

documento para uma das professoras do Centro para me aconselhar. Esta foi uma boa 

opção pois realmente ajudou-me a perceber o que era ou não importante referir. 

http://sja.ucdavis.edu/files/plagiarism.pdf�


APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A realização deste trabalho foi muito útil para mim, pois sempre tive dificuldades em 

evitar o plágio e percebo a sua utilidade junto dos alunos do Instituto da Educação. 

Destaco desta actividade, a aprendizagem que fiz relativamente às formas de não 

fazer plágio. Depois de elaborar este breve documento comecei a pensar antes de citar 

ou transcrever, algo que não fazia antes, recordando-me deste novo estímulo. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Formas de não cometer plágio 

 

Especificar palavras e frases 

Se o indivíduo pretende utilizar expressões ou palavras 

ditas por determinado autor deve colocar sempre entre 

aspas, citando no fim o autor a que pertencem. 

 

 

Informação e Ideias 

Qualquer informação que não seja comum, necessita da 

identificação de uma fonte. Por seu lado as ideias podem 

não só incluir conclusões, mas também métodos 

específicos ou teorias. Se isto se verificar é estritamente 

necessário que se coloque a fonte. 

 

 

 

 

Conhecimento comum 

A informação factual considerada pública, como as data 

de nascimento e morte de personalidades históricas ou 

acontecimentos marcantes no mundo não necessita que 

seja reconhecida a fonte. Por outro lado existe o 

conhecimento específico comum de certas áreas como as 

ciências exactas e as ciências humanas. Aqui o indivíduo 

tem de ter em atenção o público para o qual está a 

escrever e tem de ter a certeza se aquilo de que fala é do 

conhecimento de todos. Em caso de dúvida deve citar a 

fonte e se utilizar expressões próprias, deve colocar entre 

aspas. 

 

 

 

 

Métodos de parafrasear 

O indivíduo deve ler o texto que pretende parafrasear, 

até sentir que o compreende bem e deve utilizar as suas 

próprias palavras para reescrever o texto.  

O indivíduo deve ao longo da leitura do texto que 

pretende utilizar tomar notas do que considera mais 



 

 

 

 

 

importante. 

Ao longo da leitura do documento que pretende utilizar 

para escrever o seu artigo o indivíduo deve mudar a 

estrutura. Este não deve dar ao seu trabalho uma 

estrutura idêntica ao do artigo original. 

Citações As citações no trabalho do indivíduo devem ser curtas e 

directas, retirando delas o assunto principal. 

Sempre que citar apresente entre aspas. 

Inclua sempre os números da página quando referenciar. 

 

Anotações 

Escolha o que pretende “copiar” directamente da fonte. 

Observe, tomando notas individuais. 

Registe todas as referências bibliográficas na página. 

 

 

 

Redacção 

Utilizar as suas próprias palavras, resumindo e 

parafraseando. 

Se optar por mudar uma ou duas palavras não está a 

parafrasear, deve antes de redigir, reflectir sobre as 

ideias, entendê-las e escrever um texto próprio. 

O facto de se expressar de forma diferente do original, 

com um estilo e estrutura própria implica uma 

construção gradual, diferente das fontes utilizadas.  

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 23 

Data: 4 de Março de 2010 

Horário: 9h às 13h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaboração de um documento explicativo da estrutura de relatório de estágio 

 

TÓPICOS 

Estrutura 

Relatório de estágio 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Reflectir um pouco sobre o que os professores do primeiro ano de Mestrado 

definiram sobre como se deveria definir a estrutura do relatório de estágio 

2) Olhar para a minha estrutura de relatório de estágio  

3) Elaborar um breve documento descritivo das várias partes que compõem a 

estrutura do relatório de estágio 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Personal Learning Environment: Estágio do Mestrado em Ciências da Educação: 

Centro de Competências da FCUL, 

https://sites.google.com/site/omeuestagioccdafcul/ 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Usar documento e enviá-lo à minha orientadora. 

 

 



QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Desde o inicio do primeiro ano de Mestrado que fomos bombardeados com 

informação relativa a estruturas de relatório, a componentes essenciais e a várias formas 

de o fazermos. Assim, tinha muita informação concentrada e tive dificuldade em passá-

la para o papel, mas considero esta experiência positiva, pois permitiu-me pensar na 

minha estrutura e no trabalho que devo desenvolver. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Acho que a principal aprendizagem que posso retirar deste trabalho, é que a reflexão 

continua a ser uma boa forma de nos organizarmos e de pensarmos naquilo que é 

importante para nós, tendo em conta os objectivos e as actividades a desenvolver. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Esta proposta de trabalho surgiu devido à necessidade sentida pelos docentes do 

Mestrado em TIC e Educação e Mestrado em Tecnologias e Metodologias em e-

Learning, de explicarem aos seus alunos as três vertentes de trabalho a realizar no 

segundo ano de mestrado. 

Assim, elaborei o seguinte documento: 

 

De forma concluir o Mestrado, os alunos têm no segundo ano deste ciclo de estudos 

de escolher três opções de trabalho: relatório de estágio, trabalho de projecto ou tese. 

Deste modo, iremos de forma muito breve focar-nos no que deve conter o relatório de 

estágio pretendido no Mestrado. 

 

O relatório de estágio pretendido não deve ser somente ser um exemplar onde fiquem 

registadas as actividades desenvolvidas pelo estagiário, deve antes de mais ser um 

material estruturado, reflectido e organizado, tendo duas partes bem definidas: definição 

das actividades realizadas na instituição de acolhimento assim como a sua 

caracterização e a elaboração de um projecto. É ainda de ressalvar que este trabalho 

deve conter uma vertente investigativa e interventiva muito forte. 

Não existe uma estrutura – chave para este género de relatórios, pois elas variam de 

indivíduo para indivíduo, mas pode-se pensar nos seguintes pontos: 



i. Motivações para a escolha do local de estágio: em jeito de reflexão pessoal, é 

relevante para quem tiver a oportunidade de ler o relatório ter a noção de 

quais as motivações que levaram o estagiário a escolher aquele determinado 

local para estagiar. 

ii. Caracterização da instituição de acolhimento: aqui o indivíduo deve identificar o 

local onde fez o seu estágio, não esquecendo de indicar aspectos como por 

exemplo, a sua origem e a sua história, descrição do espaço físico, a sua 

estrutura orgânica (introdução de um organigrama representativo), os seus 

objectivos, finalidades, os princípios pelos quais se rege, os seus projectos 

relevantes em curso ou programas e ainda o modelo de intervenção, se 

aplicável. 

iii. Objectivos iniciais do estágio: de forma a situar a sua actividade, o indivíduo 

pode começar o seu estágio definindo objectivos, operacionalizando-os. Em 

certas instituições é perguntado ao estagiário aquilo que ele pretende realizar 

e fazer e esta é uma forma do seu orientador no local de estágio conseguir 

responder de forma mais assertiva às suas necessidades. Por outro lado a 

realização deste trabalho inicial pode ser uma grande ajuda para a elaboração 

do projecto, pois pode guiar o indivíduo na instituição levando-o para o 

campo que pretende intervir ou investigar. 

iv. Enquadramento teórico: dependendo da instituição e do trabalho desenvolvido 

existe sempre temas que têm de ser abordados do ponto de vista teórico. 

Assim esperasse que os indivíduos sejam capazes de realizar pesquisas, de 

modo a que com o auxílio de artigos, livros ou teses sustentem teoricamente o 

relatório que defende e também o projecto que apresentam. 

v. Materiais desenvolvidas: neste ponto o indivíduo deve relatar quais os objectivos 

gerais e específicos que o levaram a definir determinada actividade para a 

produção de um material. Neste momento deve ainda ser feita a descrição dos 

produtos realizados (tutoriais, relatórios, guiões) podendo ser definidas áreas 

de intervenção. Por outro lado, não deve esquecer o momento da reflexão, 

podendo este surgir quando estiver a descrever as suas actividades ou no final 

quando referir os produtos que obteve. 

vi. Projecto: marca a diferença nestas novas formas de relatório de estágio pois é o 

elemento mais pessoal do indivíduo e aquele em que ele pode ser mais 

criativo. É um elemento que marca a diferença no trabalho realizado pelo 



indivíduo que pretende servir de auxílio à instituição de forma a suprir 

alguma necessidade da mesma ou melhorar algum aspecto. Pode ter uma 

vertente interventiva ou investigativa, mas não necessita de ser posto em 

prática, pois é o seu desenho que mais interessa nesta questão avaliativa. 

vii. Reflexão: pretendesse que o indivíduo reflicta sobre as várias temáticas 

abordadas e sobre a sua importância para o desenvolvimento da sua vida 

pessoal como profissional. É também importante que o indivíduo faça 

referência às dificuldades que encontrou e como as superou, assim como às 

aprendizagens que destaca como mais importantes no seu estágio. 

 

Como é normal em qualquer trabalho o indivíduo deve incluir introdução e 

conclusão. 

Esta nova forma de relatório de estágio não pode ultrapassar as 80 páginas. 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 24 

Data: vários dias 

Horário: flexível  

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Construção de um tutorial relativo ao WordPress 

 

TÓPICOS 

WordPress 

Camtasia 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Registo no WordPress 

2) Procura de tutoriais ou documentos informativos relativos ao WordPress 

3) Fazer alguns testes utilizando o Camtasia para perceber o que é importante 

referir no tutorial 

4) Conceber o tutorial propriamente dito, utilizando o Camtasia 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos online 

 Vídeos do YouTube 

 Alguns blogs do WordPress 

 WordPress 

 

Aplicação: 

 Camtasia 

 



PRÓXIMOS PASSOS 

Conceber um tutorial de apoio para uma e-learning authoring tool: CouseLab, Articulate 

ou o próprio Camtasia. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Por ser um programa de construção de blogs pensei que fosse simples construir um 

tutorial, e como já tinha alguma experiência na utilização do Blogger.com pensei que 

fosse fácil realizar este tutorial, mas não foi. 

O problema desta aplicação é que não é tão intuitiva como o Blogger e é necessário 

perceber muito bem como ela funciona antes de passar a explicá-la a outros indivíduos. 

Como é óbvio não queria fazer um trabalho que nada significa-se, quero que ele 

represente algo e que possa ajudar outras pessoas. Desta forma, tive durante vários dias 

a experimentar, colocando imagens, vídeos, hiperligações nos vários posts, tentando 

compreender como funcionava o “My Dashboard”, o que eram as categorias e o que era 

o “Crop” na mudança de imagem de perfil. 

O esquema final que fiz sobre os aspectos a referenciar no tutorial acho que ficaram 

algo aquém do que tinha inicialmente concebido, mas ao mesmo tempo eram os 

conteúdos que eu sabia explicar, não queria construir só por construir. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Apesar de tudo consegui aprender e ver que o WordPress é muito mais completo que 

o Blogger, muito mais abrangente e muito mais complexo. 

No final consegui aprender como adicionar artigos, como adicionar imagens e 

vídeos, como editar o perfil e como inserir hiperligações. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

A diferença entre este tutorial e o anterior foi que decidi colocar neste tanto no início 

como fim da captação feita no Camtasia, uma parte teórica. No início coloquei uma 

parte que explica o que é o WordPress e no final uma sistematização dos conhecimentos 

transmitidos na apresentação, pois acho que durante a apresentação os indivíduos 

podem ficar um pouco baralhados. 

 

 



Assim, os elementos que compõem o tutorial são: 

 O que é o WordPress? 

 Registo 

 Editar perfil 

 Mudar a imagem de perfil 

 Adicionar novo artigo (Post) 

 Inserir imagem no Post 

 Publicar 

 Inserir publicação 

 Bold e itálico 

 Inserir categorias 

 Sistematização 

 

Este tutorial teve de ficar em formato Avi (o anterior ficou em Flash) pois não 

conseguia fazer com fica-se em Adobe Flash Player. 
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ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 25 

Data: 11 de Março de 2010 

Horário: 9h às 18h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Elaboração do mini - relatório FCUL relativamente à plataforma Moodle para 

divulgação nas reuniões com a Reitoria da UL 

 

TÓPICOS 

Relatório 

Moodle 

Apresentação 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Introduzir valores no Excell 

2) Interpretar valores 

3) Produzir um breve relatório acerca do processo de desenvolvimento da 

plataforma Moodle_FCUL, da distribuição de disciplinas por ciclo de ensino, da 

distribuição das disciplinas por área de formação e intensidade de utilização. 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Recursos: 
 
 Análise comparativa da plataforma Moodle_FCUL efectuada anteriormente 

(ficha de sessão de trabalhos no Centro nº20) 

 Excell 

 



PRÓXIMOS PASSOS 

Divulgar o relatório junto da Reitoria da Universidade de Lisboa 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Nesta actividade foi difícil conciliar o número total de disciplinas com os totais dos 

gráficos e tabelas do relatório, pois estes somados não davam o valor que devia dar. 

Quando finalmente pensei que estava tudo correcto, não estava e tive de refazer de novo 

as contas, mas desta vez não recorri ao Excell, mas sim ao lápis e ao papel, e fiz as 

contas todas à mão. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A plataforma LMS da Universidade de Lisboa foi disponibilizada para utilização por 

parte das Unidades Orgânicas da FCUL no ano lectivo 2007/2008, sendo que foi em 

2008/2009 que se iniciou efectivamente o processo de utilização de tal ambiente online.  

  Das disciplinas abertas, tanto no 1º como no 2º ciclo das mesmas, verifica-se que a 

maioria se refere ao 1º ciclo. Salienta-se o facto de no 3º ciclo, existirem disciplinas 

abertas, sendo de destacar também a existência de disciplinas relativas ao Centro de 

Competência e ao Centro de Informática. 

Observou-se que é o Departamento de Estatística e Investigação Operacional que 

dispõe actualmente de um maior número de disciplinas abertas, sendo que o 

Departamento de Engenharia Geográfica Geofísica e Energia tem também um número 

de disciplinas abertas significativo.  

Os dados revelaram que a maioria das disciplinas da FCUL existentes na plataforma 

da UL apresenta uma utilização Moderada*. É relevante assinalar as 36 disciplinas que 

apresentam actualmente utilização Considerável*, sendo que no ano lectivo anterior o 

número já era de assinalar.  

 

* Utilização Moderada significa que se encontram adicionados conteúdos à 

disciplina online. 

* Utilização Considerável significa que se encontram conteúdos à disciplina online, 

mas que também se faz uso das actividades disponíveis na plataforma (como por 

exemplo Chat e Fórum). 

 

 



NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

 

Anos 
lectivos 

Nºdisciplinas 

Biologi
a 
Animal 

Biologia 
Vegetal 

Engenharia 
Geográfica 
Geofísica e 
Energia 

Estatística e 
Investigação 
Operacional 

Física  Geologia 

 
Informática 

 
Matemátic
a 

 
Química e 
Bioquímic
a 

2007/2008 0 0 0  0  0 0  
0 0 0 

2008/2009 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

2009/2010 16 17 26 28 14 4 
4 16 9 

Anos 
lectivos 

Nºdisciplinas 

 
Pós - Graduação 
em Engenharia 
Geográfica 
Geofísica e 
Energia 

Mestrado em 
Ciência Cognitiva 

Doutoramento em 
Ciência Cognitiva 

2007/2008 0 0 0 
2008/2009 0 12 10 
2009/2010 2 12 9 

 

Anos 
lectivos 

Nºdisciplinas 

 
Secção autónoma 
de História e 
Filosofia das 
Ciências 

Centro de 
Competências 
CRIE 

Centro de 
Informática 

2007/2008 0 0 0 
2008/2009 0 0 0 
2009/2010 2 3 3 
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ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 26 

Data: 25 de Março de 2010 

Horário: vários dias 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Construção de um tutorial relativo à aplicação CourseLab 

 

TÓPICOS 

Tutorial 

CourseLab 

 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Estudar a aplicação CourseLab 

2) Compreender quais as funcionalidades pertinentes a que devo fazer referência no 

CourseLab 

3) Elaborar o tutorial no CourseLab sobre a e-learning authoring tool. 

 
 
 
RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Recursos bibliográficos online: 

o S/A (s/d). Manual do CourseLab 2.4. Acedido em 25 de Março de 2010 

em 

http://download.courselab.com/downloads/clpics/CourseLab_2_Guide_E

ng.pdf 

o S/A (s/d). CourseLab – Quick star Guide. Acedido em 25 de Março de 

2010 em 



http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/mps/documents/kostas/Courselab%20

QuickStart.pdf 

 Aplicação: CourseLab 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Elaborar um tutorial relativo a Virtual classroom systems: o Voicethread 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

No desenvolvimento desta actividade, senti algumas dificuldades e levantaram-se 

algumas questões essencialmente técnicas, mas consegui superá-las com o auxílio do 

Manual e com muitas tentativas e erros. 

Apesar de semelhante ao PPT, o CL é muito mais desenvolvido e apresenta 

especificidades muito inovadoras. Quando comecei a trabalhá-lo não percebi logo que o 

primeiro slide se subdivide em 3 (Title – slide, Master – slide, Slide) e isso causou-me 

alguma frustração pois não conseguia alterar os títulos predefinidos. 

Outra grande dificuldade que tive no estudo do CL foi perceber como inserir acções 

nos objectos. Umas das mais-valias desta aplicação é o facto dos objectos puderem ser 

interactivos e muito dinâmicos, sendo que eu não conseguia pô-los a fazer aquilo que 

queria. No entanto não consegui perceber, como fazer para aparecer caixas de textos 

quando passo com o rato sobre uma palavra ou frase, ou sobre o menu de ferramentas 

entre outros. 

No final quando publiquei o produto e apareceu a primeira janela percebi que as suas 

definições também são alteráveis, mas não consegui perceber como. Apesar das falhas 

referidas, penso que aprendi bastante, só que como a ferramenta é tão completa ainda 

existem aspectos a estudar. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Eu gostei muito de estudar esta aplicação e sinto que aprendi muito com ela. É 

extremamente importante no campo do e-learning e tem muitas potencialidades no uso a 

distância., sendo que nela se consegue criar uma lição, uma apresentação ou um breve 

curso. 

É de referir que esta aplicação é Free e é capaz de superar várias outras aplicações 

pagas, em termos de facilidade de acesso, de manuseamento ou execução. Dá até para 



fazer testes. Mas, por outro lado, é verdade que temos de ter um bom domínio técnico 

da aplicação, para poder utilizá-la da melhor maneira. 

As aprendizagens melhor conseguidas relacionam-se com as características técnicas 

da aplicação (objectos e a sua interactividade). Por outro lado sinto que há ainda muito 

por descobrir e gostava de estudá-la com mais calma, para poder criar um produto 

poderoso! 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Para este tutorial decidi utilizar o programa CourseLab para construção do tutorial 

pois comecei a minha exploração, experimentando e construindo, e pensei que era uma 

óptima oportunidade. Assim, penso que poupei um bocadinho de trabalho, não 

utilizando o Camtasia, adquirindo por outro lado muitas competências práticas, 

características das e-learning authoring tools. 

 

Os aspectos que achei mais importante referir no tutorial foi:  

 O que é o CourseLab? 

 Passos para criar um novo curso 

 Janelas 

 Objectos do CourseLab 
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ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 27 

Data: Novembro de 2009 a Abril de 2010 

Horário: muito flexível  

Local: Casa e Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Desenho de um projecto de implementação: O e-learning no ensino superior - 

implementação de uma plataforma LMS e apoio à integração das tecnologias na 

actividade docente. 

 

TÓPICOS 

• A emergência do projecto: como surge, os parceiros, o tema, os actores 

• A problemática do projecto: “O e-learning no ensino superior: implementação de 

uma plataforma LMS e apoio à integração das tecnologias na actividade 

docente” 

• E - Learning: Orientações teóricas e tendências contemporâneas, características 

da formação a distancia e o conceito de e-learning 

• B – learning 

• O e – learning no ensino superior: no mundo e o contexto nacional 

• Actividades a desenvolver 

• Definição das acções: estratégias de desenvolvimento, equipa de trabalho, 

integração do projecto, actividades a realizar, descrição do processo  

• Plano   

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Leitura de vários textos relacionados com a problemática em questão 

2) Seleccionar e analisar documentos orientadores 



3) Analisar artigos de investigação acerca do processo de implementação do e-

learning em Instituições de Ensino Superior. 

4) Compreender quais as necessidades da instituição  

5) Sistematizar etapas 

6) Analisar e acompanhar a proposta do projecto Moodle_FCUL 

7) Elaborar fundamentação teórica 

8) Definir acções 

9) Elaborar um plano de implementação 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
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PRÓXIMOS PASSOS 

Enviar o documento para os vários orientadores e aguardar feedback. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho fui sendo confrontada com muitas 

questões e dificuldades. 

Todas as questões tinham a ver com a teoria, pois como me foi dado inicialmente um 

conjunto muito grande de textos e referências, não sabia muito bem quais utilizar. Por 

outro lado o projecto em si na FCUL parou em Janeiro, e como este era a minha 

referência, fiquei um pouco baralhada. 

Quando comecei o meu estágio sabia que toda a fundamentação teórica tinha de 

passar por mim, mas cheguei a um ponto em que não sabia o que era melhor abordar, 

pois várias temáticas colidiam umas com as outras. Quando iniciei o desenvolvimento 

do projecto comecei a pesquisar sobre formação de professores e tecnologias na 

actividade docente, pois pensava que o projecto tivesse mais a ver com isso, mas não 

era como eu pensava. Assim, quando já estava muito confusa resolvi mandar a minha 

estrutura à minha orientadora e ela deu-me feedback. A partir daí comecei a conseguir 

escrever, mas sempre com muita dificuldade, pois nunca tinha a certeza se aquilo que 

estava a fazer era certo ou errado. 

O feedback obtido mudou a perspectiva que tinha sobre o que fazer e penso que já 

não tem a ver só com as “Tecnologias na Actividade Docente: integração de uma 

plataforma LMS” é muito mais que isso. No entanto ao reflectir sobre o assunto vejo 

que realmente a maior parte dos textos que me foram disponibilizados falam sobre e-

learning e e-learning no ensino superior e então talvez seja este o caminho. A nova 

temática é “O e-learning no ensino superior: implementação de uma plataforma LMS e 

apoio à integração das tecnologias na actividade docente”. 

As estratégias de resolução adoptadas foram questionar a orientadora e reflectir 

muito sobre que estratégia tomar a seguir. Espero ter feito um trabalho aceitável. 

 

 

 

 

 

 



APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Eu aprendi muito com a realização deste trabalho. Ao longo da licenciatura e do 

primeiro ano de Mestrado fomos trabalhando a temática do e-learning, mas nunca tinha 

feito um estudo tão exaustivo. 

Para falar de e-learning referi inicialmente sobre as teorias da aprendizagem, 

cognitivismo, behaviorismo e construtivismo. Porquê? Apesar de serem socialmente e 

culturalmente aceites, uma nova perspectiva teórica emerge e denomina-se de 

Conectivismo.  

As três primeiras teorias referidas anteriormente já não englobam várias 

características da aprendizagem que se têm definido nos últimos anos e surge o 

Conectivismo de forma a tentar responder aos teóricos do presente, que acreditam que 

esta pode ser uma teoria de aprendizagem alternativa que encara a aprendizagem como 

o processo que ocorre dentro de ambientes imprevisíveis onde os elementos centrais se 

encontram em mudança, não totalmente sobre o controlo do indivíduo. 

De seguida faço uma breve referência à aprendizagem informal e à aprendizagem ao 

longo da vida. O Conectivismo consegue responder de forma adequada às necessidades 

destes “estilos” de aprendizagem e o e-learning surge como uma modalidade que é 

capaz de suportar as mudanças referidas e de se associar à nova teoria da aprendizagem. 

Por outro lado os tempos exigem um trabalho de natureza essencialmente intelectual e 

criativa, libertando todos das tarefas mecânicas e repetitivas, implicando o aumento de 

conhecimentos e competências individuais. 

Na parte teórica refiro ainda algumas características da formação a distância sendo a 

abertura e a eficácia duas delas e chamo a atenção para a relação íntima entre e-learning 

e a internet. Por último faço uma breve referência ao b-learning e uma grande referência 

ao e-learning no ensino superior no mundo e no contexto nacional. 

Duas ideias a destacar: é o modelo utilizado na Open University do Reino Unido que 

mais serve de referência às várias Universidades espalhadas pelo mundo, sendo que foi 

e contínua a ser Universidade Aberta, a instituição portuguesa que mais aposta no 

ensino a distância para a prática do e-learning. 

A parte mais criativa deste trabalho está presente nas actividades a desenvolver e na 

integração do projecto pelos vários níveis definidos. 

 

 

 



NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

1. Então o que é o Conectivismo? Segundo Siemens (2004) esta é uma teoria de 

aprendizagem alternativa que encara a aprendizagem como o processo que ocorre 

dentro de ambientes imprevisíveis onde os elementos centrais se encontram em 

mudança, não totalmente sobre o controlo do indivíduo. A aprendizagem pode 

residir fora dos indivíduos e centrasse sobre o conjunto de ligações 

especializadas, sendo as conexões as que nos permitem aprender mais. O 

conectivismo apresenta um modelo de aprendizagem que reconhece grandemente 

as mudanças na sociedade, onde a aprendizagem não é somente uma actividade 

interna ou individualista. O modo como o indivíduo trabalha e funciona é 

alterado quando se utilizam novas ferramentas. O campo da educação tem sido 

lento em reconhecer, tanto o impacto das novas ferramentas de aprendizagem 

como as mudanças ambientais na qual tem significado aprender. A nova teoria 

fornece uma percepção das habilidades e tarefas de aprendizagem necessárias 

para os aprendentes crescerem/ desenvolverem a sua competência na era digital. 

2. Tanto o professor como o aluno interagem com diferentes meios e sujeitos, 

compartilham o conhecimento, constroem novas relações, “fazem e desfazem a 

informação”, reconstruindo-a em novos espaços com novos e diferentes 

significados. “O novo paradigma (…) pode ser visto como centrado no 

aprendente, local, diferencial, aberto, colaborativo, qualitativo, flexível, [tendo] a 

aprendizagem [como] variável sendo o tempo uma constante, [e vendo que existe 

necessidade dos] professores [serem melhor] qualificados (Anderson, 2008).” 

3. Naidu (2006) refere que o crescimento do e-learning está directamente 

relacionado com o aumento do acesso às NTIC, assim como ao custo reduzido 

que a sua prática representa. O facto de suportar de forma simples e eficaz 

recursos e actividades, atrai professores que nele suportam a sua prática de ensino 

– aprendizagem. Por outro lado as instituições de ensino superior vêem também 

vantagens em tornar os seus cursos não só acessíveis na entidade, mas também na 

casa dos seus estudantes ou na comunidade escolar. Apesar do elevado interesse 

no e-learning, este não está livre de constrangimentos ou restrições. O principal 

obstáculo é a falta de acesso a uma infra-estrutura tecnológica consistente, pois 

sem ela não se poderá suportar uma prática de sucesso em e-learning. 



4. Actualmente e com a importância da Internet completamente reconhecida como 

fundamental para o desenvolvimento da Sociedade da Informação e como 

ferramenta auxiliar do processo de ensino – aprendizagem, consideram-se abertas 

as portas para o EaD, verificando que se pode reunir num só meio de 

comunicação, “ (…) as vantagens dos diferentes modos de se comunicar 

informações e ideias de forma interactiva, reduzindo-se custos e ampliando as 

possibilidades de auto – aprendizagem, principalmente através do uso das 

inúmeras opções de busca de informações na grande rede mundial (Brandão, 

2004).” 

5. O e-learning é visto como uma modalidade do EaD e acerca da sua definição não 

existe consenso. 

6. Desde sempre o ensino superior tem enfrentado grandes desafios e dificuldades 

relacionadas com o financiamento, igualdade no acesso, recursos humanos, na 

valorização e preservação da qualidade de ensino, na empregabilidade dos 

graduados, no estabelecimento de acordos de cooperação e de equidade aos 

benefícios da cooperação internacional. Presentemente a educação superior está a 

ser desafiada pelas novas oportunidades relacionadas com as novas tecnologias, 

que de forma gradual estão a melhorar a forma como produzem conhecimento, 

assim como a sua gestão, a sua disseminação e o seu controlo. O acesso 

equitativo a essas tecnologias deve ser garantido a todos os níveis dos sistemas de 

ensino (Unesco, 2002). 

7. Nos últimos anos, devido à generalização das tecnologias de informação, do 

aumento da idade da população e da melhoria das comunicações, foram 

propostas algumas medidas que visavam desenvolver e aprofundar as 

oportunidades para uma maior participação de uma Aprendizagem ao Longo da 

Vida de qualidade, incluindo o alargamento das oportunidades de acesso ao 

Ensino Superior, para grupos que normalmente estão sub-representados neste 

nível de ensino.  

8. De acordo com o relatório da Unesco (2002) a universidade com a variante 

ensino a distância tem os seus próprios graus de ensino e currículo, apresentando 

semelhanças com a universidade convencional.  

9. A Universidade do Reino Unido, a UK Open University, definiu um tipo de 

instituição universitária de excelência que é reconhecido internacionalmente, as 

universidades abertas, sendo que são várias as instituições deste género que se 



têm estabelecido noutros países da Europa, incluindo Espanha, Alemanha, 

Holanda e Portugal. Apesar de serem reconhecidas as universidades abertas 

nestes países eles atribuem ao modelo duplo de aprendizagem um papel de 

destaque, sendo mesmo em algumas instituições, dominante.  

10. Para muitos continua a ser desejável o ensino a distância na sua forma mais 

virtual, mas isso não pode suceder quando ainda existe tanta inconformidade. A 

diversidade de culturas, a multiplicidade de línguas e as diferenças na educação 

tradicional tornaram a discussão da provisão da educação, um assunto muito 

pessoal em cada país. Impulsionados pelo sucesso da Open University do Reino 

Unido são muitos os países que decidiram avançar, desenvolvendo nos seus 

próprios moldes, as suas próprias universidades abertas. 

11. “ (…) relativamente ao e – Learning, Portugal e muitos países, estão a aprender 

(…). O modelo da OU (Open university) parece ser um exemplo a seguir … É 

essencial que o eL se desenvolva em Portugal, que haja um aumento de 

competência, que se criem bases de recursos em português na Internet e que se dê 

ao cidadão a possibilidade de optar pela sua própria formação (Gago, 1999, 

citado em Paiva, Figueira, Brás e Sá, s/d).” 

12. As IES enfrentam actualmente um processo inovador, que passa pela introdução 

de plataformas LMS no seu ambiente de trabalho. Lewis, 1998 citado em 

Carvalho e Cardoso, 2003, indica que será necessário considerar como centrais os 

aspectos relacionados com a mudança de comportamentos a nível individual. Por 

outro lado, há que considerar também o nível organizacional, pois é de recordar 

que as IES têm de se reestruturar de forma a poderem explorar tudo o que lhes é 

oferecido pelas tecnologias de ensino/ aprendizagem. 

13. A Universidade Aberta tem à data do presente estudo 10000 estudantes. Esta 

instituição cria programas específicos direccionados para um público específico, 

sendo que a título de exemplo, 30% desses programas são destinados a estudantes 

que falam a língua portuguesa e que provêm das ex-colónias (Bielschowsky, 

Laaser, Mason, Sangra e Hasan, 2009). 

14. Outras universidades e politécnicos estão a começar a oferecer programas e 

cursos de Ensino a Distância, sendo as escolas de engenharia ou as de medicina 

aquelas que estão a começar a oferecer aos seus estudantes pós-graduações e 

especializações a distância de elevada qualidade. A Universidade do Minho, 

Universidade da Beira Interior, a Universidade de Lisboa e a do Porto são 



algumas das pioneiras. Por outro lado, é a Universidade de Aveiro quem está de 

forma mais activa a promover o uso das novas tecnologias, para promoção de 

uma melhor aprendizagem, sendo que a Universidade de Coimbra também 

oferece cursos em EaD na maior parte dos seus departamentos mas de uma forma 

heterogénea. Há que considerar também o Politécnico de Leiria e o Instituto 

Superior de Gestão Bancária, pois são particularmente activos na oferta dos seus 

cursos em EaD.  

15. Os principais obstáculos à realidade portuguesa no processo de implementação 

do EaD ou da modalidade de e-learning são: i) os recursos tecnológicos, para 

utilização dos alunos e professores nas escolas e habitações; ii) organização de 

espaços e funcionalidade, onde a nível organizacional existem lacunas como 

sejam, a disposição das salas de aula e acessibilidade a computadores, número de 

alunos por turma, entre outros; iii) organização de conteúdos, em que a 

necessidade de encurtar conteúdos programáticos, com vista a aumentar a 

margem de promoção de actividades com alunos ao longo do período lectivo; e 

iv) formação de professores e alunos, em que ao nível da formação de 

professores e de alunos há necessidade de garantir boas motivações e capacidades 

em relação às novas tecnologias de informação e comunicação (Paiva, Figueira, 

Brás e Sá, 2004). 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 28 

Data: 6,7,8 e 13, 14, 15 e 16 de Abril 

Horário: 9h às 20h  

Local: Casa e Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Transcrição de entrevistas 

 

TÓPICOS 

A formação dos professores em TIC 

Tecnologias 

Alunos 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Transcrever duas entrevistas feitas a alunos do 10ºano do Liceu Camões 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Duas entrevistas gravadas 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Enviar as transcrições feitas para orientadores 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Não foi a primeira vez que tive a oportunidade de transcrever entrevistas, mas nunca 

o tinha feito a grupos. Este factor dificultou-me um pouco a tarefa. 

Outro aspecto que também não ajudou à realização da tarefa foi o barulho. Aquando 

da realização da entrevista deveriam ter sido tidos em conta vários aspectos como por 

exemplo o espaço em que estavam inseridos. 



Os alunos também não facilitaram a tarefa. Na primeira entrevista brincaram muito, 

falavam muito alto, tinham várias conversas paralelas o que impossibilitou em várias 

partes a transcrição da entrevista de forma correcta. Por outro lado na segunda 

entrevista, o espaço, ou seja, a sala escolhida para a realização da entrevista não foi a 

melhor, pois ouvia-se constantemente o barulho dos carros na rua, buzinas, entre outros. 

Aqui os alunos começaram a falar muito baixinho, mas no final era quase impossível 

decifrar os diálogos. 

As estratégias de resolução por mim adoptadas foram as normais nestas situações 

que é voltar a ouvir, mas no fim encontrava-me muito cansada e o trabalho pode não 

estar correctamente transcrito. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Com a realização deste trabalho percebi que os alunos não têm muito boa impressão 

dos professores e que preferiam que estes utilizassem tecnologias em todas as aulas. 

Admitem ser mais inteligentes que os professores no uso das mesmas e que são eles que 

os têm de ajudar quando surge algo de novo em sala de aula. 

Na minha opinião dão muito pouco o benefício da dúvida aos docentes e exigem 

muito deles. Por outro lado, são ainda pouco maduros, pois tanto numa como noutra 

entrevista só sabiam apontar defeitos aos professores no uso das tecnologias, sendo que 

perdiam vários minutos em gargalhadas. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Penso que estas entrevistas deveriam ser repetidas noutras condições e acho que os 

grupos não deviam ser tão grandes. Se fossem pessoas mais velhas saberiam ter um 

outro controlo de si próprios, mas assim conseguiram tornar as entrevistas “festas”, e 

apesar de se poderem retirar algumas conclusões, penso que muito do que foi referido 

fugiu aos objectivos inicialmente propostos pelas entrevistadoras. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 29 

Data: 11 de Maio 

Horário: 9h às 17h  

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Criar uma nova disciplina no MEDUC 

 

TÓPICOS 

Disciplina 

MEDUC 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criar uma nova disciplina na plataforma MEDUC para apoio ao Workshop sobre 

a plataforma Moodle, a realizar no Instituto da Educação 

2) Inserir recursos 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Disciplina inserida na plataforma Moodle FCUL, Sistema de Apoio ao Moodle 

 Série de tutoriais produzidos para a anterior disciplina, disponiveis na plataforma 

Moodle FCUL 

 Recursos vários, desde links a documentos em pdf. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Apoiar no desenvolvimento da disciplina. 

 

 

 



QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

O meu trabalho no estágio dotou-me de competências que me permitem criar 

autonomamente disciplinas, sendo que não tive dificuldades na tarefa. Acerca da 

inserção de recursos, também não tive qualquer problema, pois é uma tarefa que tenho 

desenvolvido bastante. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A realização deste trabalho permitiu-me continuar a abordar a plataforma Moodle. Já 

há algum tempo que não realizava uma tarefa na mesma e desta forma consegui 

relembrar passos e instruções que já não tinha tão presentes. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

A abertura desta disciplina foi importante, pois vai suportar todo o trabalho realizado 

nos Workshops a desenvolver no Instituto da Educação, considerando-se que os 

recursos presentes na disciplina Sistema de Apoio ao Moodle, disponível em 

moodle.fc.ul.pt, seriam também pertinentes nesta nova disciplina. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 30 

Data: 12 de Maio 

Horário: 9h às 17h  

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Reformulação da estrutura dos tutoriais realizados para a disciplina “Sistema de 

Apoio ao Moodle” 

 

TÓPICOS 

Reformulação 

Tutoriais 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Reformular os tutoriais anteriormente realizados (colocar imagens com aspecto 

gráfico da plataforma MEDUC, em vez do Moodle da FCUL) 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Tutoriais antigos 

 Plataforma MEDUC – Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Suportar o desenvolvimento da disciplina relativa aos Workshops de apoio à plataforma 

Moodle do Instituto da Educação. 

 

 

 

 



QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Este trabalho demorou algum tempo a realizar, pois tive de fazer novas capturas 

desta vez na plataforma MEDUC. Não foi um trabalho difícil. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

A plataforma MEDUC e Moodle_FCUL são diferentes, apresentam versões 

diferentes do Moodle e isto significa que certas imagens, primeiras captadas no 

Moodle_FCUL não vão ser exactamente iguais às da plataforma MEDUC. 

A minha opinião é de que aprendemos em todos os trabalhos e este permitiu-me 

estudar de novo funcionalidades que estavam um pouco esquecidas. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Este trabalho é complementar ao da abertura de uma nova disciplina na plataforma 

MEDUC. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 31 

Data: 16 de Maio 

Horário: flexível  

Local: Casa 

 
AGENDA 

 

1) Study Guide da Disciplina 

 

TÓPICOS 

Study Guide 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criar um Study Guide para a disciplina – modelo* 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Disciplina da plataforma MEDUC, Formação mediada por plataformas LMS 

 Miranda, G. (2009) (orgs). Aprendizagem Multimédia e Ensino Online. Lisboa: 

Relógio D’Água 

 Duzer, J. (2002) Rubric for Online Instruction. Acedido no dia 16 de Maio de 

2010 em http://www.csuchico.edu/celt/roi/resources.shtml 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Construir uma disciplina modelo que ajude os professores a criar as suas próprias 

disciplinas na plataforma Moodle 

 

 

 

 

http://www.csuchico.edu/celt/roi/resources.shtml�


QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Gostei bastante de realizar este trabalho, pois foi novo para mim e permitiu-me 

estudar e aprender. 

Como não sabia o que era um Study Guide tive de ler e reflectir. Mais tarde senti 

necessidade de reflectir de novo, pois tinha de saber o que lá iria inserir. Adoptei como 

recursos bibliográficos os que referi anteriormente, e para mim foram manuais de apoio 

pelos quais me fui guiando, ajudando-me a ultrapassar as minhas dificuldades. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Este género de Study Guide consiste numa descrição, mas de forma pormenorizada 

de aspectos relacionados com Contactos com os docentes, Objectivos, Competências a 

desenvolver, Avaliação, Metodologia do trabalho, Calendário de Actividades, entre 

outros.  

Algo a realçar no Study Guide, é que este deve estar na disciplina online de uma 

forma animada, ou seja, se o pudermos construir em Flash ou num programa parecido 

melhor pois é mais atractivo para os alunos. 

O Study Guide é muito importante pois feito de uma forma simplificada, mais 

descritiva da unidade curricular, é um apoio muito grande para os alunos, 

principalmente para alunos a distância. Assim, estes têm sempre uma base ou um apoio 

para quando se virem um pouco baralhados ou perdidos. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Este produto vai ser inserido numa disciplina que irei construir denominada “Nome 

da disciplina”. Desta forma, pretende-se que esta nova disciplina tenha todos os 

elementos importantes para que o novo professor online tenha uma base pela qual possa 

construir a sua unidade curricular. 

A nova disciplina possibilita que os professores aprendam como disponibilizar 

recursos e como devem organizar a estrutura da sua disciplina. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 32 

Data: 17 de Maio 

Horário: 9h às 18h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

1) Tutorial “Inscrição na plataforma” 

 

TÓPICOS 

Inscrição na plataforma 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criar um tutorial sobre a “Inscrição na Plataforma” Moodle. 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Plataforma do Instituto da Educação: Meduc 

 Referências bibliográficas: 

o Lab.e-Learning. (s/d). Manual de apoio – Primeira vez no Moodle. 

Acedido em 17 de Maio de 2010, na plataforma Moodle da: Faculdade 

de Ciência e Tecnologia, Universidade nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt 

o Projecto de e-learning da EST Setúbal. (s/d). Manual do aluno – 

Plataforma de e-learning Moodle. Acedido em 17 de Maio de 2010 no 

site: Escola Superior de Tecnologia, Instituto Politécnico de Setúbal: 

http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F14

39345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf 

 

 

 

http://moodle.fct.unl.pt/�
http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1439345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf�
http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1439345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf�


PRÓXIMOS PASSOS 

Construir um tutorial relativo a “Como inscrever-se numa disciplina”. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Ao realizar este trabalho deparei-me com muitas dificuldades pois nunca percebi 

como os utilizadores se registavam na plataforma. Assim, tentei com umas pesquisas na 

Internet colmatar essa falha, mas não consegui na totalidade superá-la. No final resolvi 

pedir um feedback à minha orientadora.  

Reconheço que este tutorial, juntamente com o tutorial “Como inscrever-me na 

disciplina” e “Primeiros passos no Moodle”, foram muito complicados de realizar com 

sucesso. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Apesar das dificuldades, aprendi bastante. A parte mais difícil foi perceber o 

processo e defini-lo por palavras, pois apesar de muitos pensarem ser indutivo, não o é.  

 

 NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

A realização deste tutorial implicou muito feedback da parte da orientação. Até agora 

e depois de tantos tutoriais realizados nunca tinha sentido essa necessidade, mas desta 

vez tive mesmo de incomodar várias vezes. 

Depois de pesquisar em várias fontes fico com a ideia de que este é um procedimento 

a que não é dada muita atenção pelas faculdades. 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 



 ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 33 

Data: 17 de Maio 

Horário: 9h às 18h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Tutorial “Como inscrever-me numa disciplina” 

 

TÓPICOS 

Inscrição numa disciplina 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criar um tutorial sobre “Como inscrever-me numa disciplina”. 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Plataforma do Instituto da Educação: Meduc 

 Referências bibliográficas: 

o Lab.e-Learning. (s/d). Manual de apoio – Primeira vez no Moodle. 

Acedido em 17 de Maio de 2010, na plataforma Moodle da: Faculdade 

de Ciência e Tecnologia, Universidade nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt 

o Projecto de e-learning da EST Setúbal. (s/d). Manual do aluno – 

Plataforma de e-learning Moodle. Acedido em 17 de Maio de 2010 no 

site: Escola Superior de Tecnologia, Instituto Politécnico de Setúbal: 

http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F14

39345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf 

 

 

http://moodle.fct.unl.pt/�
http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1439345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf�
http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1439345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf�


PRÓXIMOS PASSOS 

Construir um tutorial relativo a “Primeiros passos no Moodle (para alunos)”. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

As dificuldades na realização desta tarefa são semelhantes às sentidas na elaboração 

do tutorial “Inscrição na plataforma”, pois tal como o anterior implicou muito trabalho e 

feedback por parte da orientadora. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Apesar das dificuldades, continuo a afirmar que aprendi bastante. Estas tarefas 

permitiram-me perceber e entender um assunto que desconhecia. Assim como no 

anterior o mais complicado foi passar para palavras todo o processo que na minha mente 

fazia sentido, mas que por escrito era muito complicado definir. 

 

 NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

A realização deste tutorial implicou também muito feedback da parte da orientação. 

Assim, como o processo de inscrição na plataforma, a inscrição na disciplina também é 

muitas vezes um processo deixado a cargo do departamento de informática, sendo que 

assim os utilizadores não sentem necessidade de aprender como se faz. Acho que se 

houvesse mais alguma informação a respeito das várias fases de inscrição, disponíveis 

na Internet, teria sido mais fácil realizar estas tarefas. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 34 

Data: 17 de Maio 

Horário: 9h às 18h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Tutorial “Primeiros passos no Moodle (para alunos)” 

 

TÓPICOS 

Primeira vez no Moodle 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Criar um tutorial sobre “Primeiros passos no Moodle (para alunos)”. 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Plataforma do Instituto da Educação: Meduc 

 Referências bibliográficas: 

o Lab.e-Learning. (s/d). Manual de apoio – Primeira vez no Moodle. 

Acedido em 17 de Maio de 2010, na plataforma Moodle da: Faculdade 

de Ciência e Tecnologia, Universidade nova de Lisboa: 

http://moodle.fct.unl.pt 

o Projecto de e-learning da EST Setúbal. (s/d). Manual do aluno – 

Plataforma de e-learning Moodle. Acedido em 17 de Maio de 2010 no 

site: Escola Superior de Tecnologia, Instituto Politécnico de Setúbal: 

http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F14

39345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf 

 

 

http://moodle.fct.unl.pt/�
http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1439345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf�
http://www.si.ips.pt/ests_si/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1439345172/Manual_do_Aluno_-_Moodle_ESTS.pdf�


PRÓXIMOS PASSOS 

Acompanhar o desenvolvimento da disciplina de apoio aos workshops na plataforma 

MEDUC. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Este tutorial surgiu por minha iniciativa, pois quando realizei os primeiros dois 

tutoriais, senti que faltava algo. A criação deste tutorial funcionou muito bem, porque 

não consegui expressar de forma correcta uma série de aspectos relativos à plataforma. 

Alguns conteúdos que acreditava conhecer bem, afinal não estavam assim tão bem 

entendidos, mas a minha orientadora conseguiu fazer-me perceber e penso que no fim 

fiz um trabalho razoável, apesar de continuar a achar que devo continuar a estudar a 

plataforma. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Apesar das dificuldades encontradas aprendi, sentindo no entanto que a minha 

aprendizagem foi como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. O fio condutor da 

aprendizagem na plataforma Moodle, não foi bem definido e por isso reconheço 

dificuldades evidentes em certos aspectos da plataforma. 

 

 NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
Acho que foi importante ter decidido fazer este tutorial, apesar do trabalho acrescido 

que trouxe. Na minha perspectiva e senão soube-se nada de Moodle, gostaria de ter um 

breve documento indicativo dos vários elementos constituintes da plataforma e de como 

devo proceder nos vários blocos. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 35 

Data: 19 de Maio 

Horário: 9h às 14h 

Local: Centro de Competências 

 
AGENDA 

 

1) Reformulação do tutorial “Apoio à participação numa Plataforma Moodle” 

 

TÓPICOS 

Reformular tutorial já existente 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Reformular um tutorial relativo ao apoio à participação numa Plataforma 

Moodle. 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 

 Anterior guião de apoio 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Acompanhar o desenvolvimento da disciplina de apoio aos workshops na plataforma 

MEDUC. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

O nível de dificuldade foi nulo. 

 

 

 

 



APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Acredito que ao realizar todos estes trabalhos cresço enquanto pessoa, enquanto 

profissional, pois permitem-me explorar e aperfeiçoar várias competências. 

 

 NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Mais uma vez as duas versões da plataforma Moodle são diferentes e foi essa 

evidência que possibilitou a realização deste trabalho. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 36 

Data: 20 e 27 de Maio 

Horário: 16h às 19h 

Local: IE 

 
AGENDA 

 

1) Workshops de formação na plataforma Moodle no IE 

 

TÓPICOS 

Workshop 

IE 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Apoio às actividades dos workshops de formação na plataforma Moodle 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 

 Apresentação em PPT 

 Plataforma MEDUC (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa) 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Acompanhar o desenvolvimento da disciplina de apoio aos workshops na plataforma 

MEDUC. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

As dificuldades foram quase inexistentes, pois grande parte das sessões foram 

destinadas à exposição teórica e não prática, sendo que não intervim tanto como 

julgava. 

 



APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Pelo facto de estar presente nestas sessões aprendo sempre bastante, pois a exposição 

é interessante e os exemplos são bastantes pertinentes. Há que salientar a importância 

das temáticas “Gestão de Notas” e “Submissão de Trabalhos”, pois apesar de ter 

desenvolvido tutoriais sobre elas, sinto que aprendi novos conceitos e funcionalidades. 

 

 NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

As sessões contaram com um grupo muito pequeno de participantes.  

 

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 37 

Data: 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de Maio 

Horário: flexivel 

Local: casa e Centro de Competências  

 
AGENDA 

 

1) Conceber uma disciplina – modelo: “Nome da disciplina” 

 

TÓPICOS 

Ensino online 

Papel dos docentes na disponibilização de recursos 

Organização e design dos conteúdos 

Instrutional design 

Análise e avaliação das aprendizagens do aluno 

Tecnologias inovadoras 

Feedback 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Concepção de uma disciplina online 

2) Inclusão de tópicos fundamentais: organização e funcionamento da unidade 

curricular, objectivos e competências a desenvolver, avaliação, study guide e 

calendário de actividades. 

3) Criação de módulos e inclusão dos recursos e actividades 

4) Escolha dos textos de apoio aos alunos no desenvolvimento da disciplina 

 

 

 

 



RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 

 Duzer, J. (2002). Instructional Design Tips for Online Learnin. Acedido 

em 10 de Maio de 2010 em 

http://www.csuchico.edu/tlp/resources/rubric/instructionalDesignTips.pd

f 

 Miranda, G. (2009) (org). Ensino Online e Aprendizagem Multimédia. 

Lisboa: Relógio D’Água 

 

 Disciplina de Formação Mediada por plataformas LMS, presente na 

plataforma Moodle do Instituto de Educação 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Elaborar o relatório de estágio 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Este foi o melhor desafio de todo o estágio e apesar de saber que tem muitos erros, 

gostei muito de ser eu a ter o “poder” sobre aquilo que devia incluir ou não na 

disciplina. O facto de ser eu a incluir os objectivos e as actividades, fez-me ver que este 

é um caminho que quero seguir. No entanto tive muitas dificuldades, mas socorri-me da 

literatura atrás referida. 

É, no entanto, muito complicado adoptar o papel de docente ou formador em vez de 

o de aluno ou formando, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, pois aprendemos 

com a preparação das aulas. 

Optei por esclarecer as minhas dúvidas tendo por base a minha literatura, pois mais 

tarde não terei orientação e queria ver o que conseguia fazer sozinha. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Na realização desta tarefa aprendi muito. Além da disciplina ser útil para docentes 

que querem aprender como construir as suas disciplinas online, ela também foi muito 

útil para mim e para a minha formação. Aprendi o que uma disciplina deve conter para 

um aluno a distância se sentir minimamente apoiado e como devo preparar as 

actividades. Penso que consegui desmistificar aquela ideia de que os alunos a distância 

só têm direito a uns manuais enormes e propostas de actividades, pois tentei que 

http://www.csuchico.edu/tlp/resources/rubric/instructionalDesignTips.pdf�
http://www.csuchico.edu/tlp/resources/rubric/instructionalDesignTips.pdf�


trabalhassem em grupo, sendo que me socorro muito do fórum para a realização de 

actividades subjacentes a propostas de actividades, mas também para troca de opiniões, 

dúvidas ou ideias. 

Proponho uma disciplina com um nível elevado de interacção e dinâmica entre 

participantes, admitindo que os textos de apoio podiam ser melhores, mas devido ao 

curto espaço de tempo que tive para realizar a tarefa penso que foi suficiente.  

Aprendi muito sobre o que devo inserir na disciplina, o que não devo incluir e 

também percebi o que devia ter feito e não fiz. Devo ainda referir que me foi permitido 

relembrar certos aspectos como as teorias de Gagné e Bruner, avaliação de produtos 

hipermédia, entre outros. 

 

De todo o estágio esta actividade destaca-se como aquela que me deu mais satisfação 

em elaborar. 

 

 NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 

A tarefa surgiu dentro de um processo de reestruturação que o projecto “E-learning 

na UL” tem vindo a sentir. 

Novas actividades têm sido criadas e esta foi uma delas, funcionado como um teste, 

no sentido de tentar perceber se é possível conceber uma disciplina do género. 

A minha orientadora referiu “(…) mostra tudo o que aprendeste” e foi o que tentei 

fazer. Queria ter tido um pouco mais de tempo, mas penso que fui “razoavelmente” bem 

sucedida. 

A ideia era criar uma disciplina modelo online, para ser disponibilizada aos docentes, 

para os ajudar a “aprender”, como devem reestruturar as suas disciplinas, sejam elas 

Psicologia da Educação ou Microbiologia. 

Com alguma base teórica fornecida pela orientadora, tentei responder aos critérios 

presentes num estudo sobre Instrutional Design, sobre o que uma disciplina de 

excelência deve conter online e o resultado pode ser consultado no CD em anexo. 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES DE TRABALHO NO CENTRO 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº: 38 

Data: 1 de Maio de 2010 

Horário: flexível 

Local: casa 

 
AGENDA 

 

1) Concepção de um tutorial relativo à aplicação VoiceThread 

 

TÓPICOS 

Tutorial 

VoiceThread 

 
TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 

1) Estudar a aplicação VoiceThread 

2) Compreender que funcionalidades são pertinentes referenciar ao longo do 

tutorial 

3) Elaborar o tutorial com gravação de voz 

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
 Recursos bibliográficos online: 

o S/A (s/d). Sharing. Acedido em 1 de Maio de 2010 em 

http://cdn.voicethread.com/media/misc/VoiceThread.Manual.pdf 

o S/A (s/d). VoiceThread Manual. Acedido em 1 de Maio de 2010 em 

http://voicethread.com/manual 

 Aplicação: SurveyMonkey 

 

 

 

http://cdn.voicethread.com/media/misc/VoiceThread.Manual.pdf�


PRÓXIMOS PASSOS 

Elaborar um novo tutorial  

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Para esta actividade decidi preparar várias informações e resolvi introduzir a minha 

voz enquanto fazia a descrição das várias funcionalidades. Penso que o resultado podia 

ser melhor. 

No centro não conseguia elaborar esta actividade pois estavam presentes, com 

bastante frequência, a restante equipa, e desta forma resolvi fazê-lo em casa, mas o meu 

computador faz muito barulho e a gravação não ficou a 100%. 

Quando me deparava com alguma dificuldade recorria aos manuais que encontrei na 

Internet e a alguns vídeos caseiros no YouTube. 

Acho que não consegui explorar toda a potencialidade da aplicação, pois esta tem 

muito mais informações e potencialidade do que aquela que consegui mostrar. Não 

achei uma aplicação fácil, mas reconheço que não a estudei com a profundidade 

desejada. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Apesar de todas as dificuldades e aspectos negativos apontados, conheci uma nova 

aplicação que me pode ser útil quiçá no meu futuro profissional. 

O que destaco como mais importante é o facto de podermos apresentar o nosso 

trabalho e falar ao mesmo tempo, numa forma que não implica comunicação síncrona. 

Outro ponto interessante é a possibilidade de partilha disponível. Esta pode ser feita 

por email, por grupos de pessoas que estejam adicionadas à conta do utilizador da 

aplicação ou pelo FaceBook, Twiter ou iGoogle. 

 

NOTAS/PRODUTOS RELATIVOS ÀS TAREFAS REALIZADAS 
 

Para este tutorial decidi utilizar o Camtasia para construção do tutorial.  

O VoiceThread insere-se na categoria das aplicações Virtual Classroom Systems. 

 

OBSERVAÇÕES 

   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  1 

Data: 10 Novembro de 2009 

Horário: 15:30 – 17:00 

Local: Instituto da Educação 

 
 

 

AGENDA 

1. Esclarecimento de dúvidas acerca do relatório de estágio 

2. Esboço de uma estrutura de relatório 

 

 

TÓPICOS 

Componentes do relatório: 

1)  Introdução 

2) Caracterização da Instituição 

3) Plano de estágio 

4) Diário das sessões 

5) Actividades que desenvolvo na instituição: 

 5.1) Sessões podem ajudar na reflexão 

 5.2) Desenvolvimento de materiais 

 5.3) Projecto na UL 

6) Recursos (podem ser ou não bibliográficos) 

7) Reflexão de cada bloco temático ou reflexão final de todos os blocos. 

8) Conclusão 

9) Bibliografia 

 
Componente investigativa: breve enquadramento teórico daquilo que for referido   
 
 
 

Parte I 

Parte II 

Parte III 

Parte IV 



TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 
Análise das melhores abordagens a tomar em relação ao local de estágio 

Debate acerca das melhores estratégias a tomar no desenvolvimento do relatório 

O que inserir no relatório 

Reflexões sobre quais os próximos passos a dar 

 

 RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Papel, lápis 
 
 
PRÓXIMOS PASSOS 

Preparar a caracterização da instituição para posterior análise conjunta 

Configurar e analisar a primeira ficha de trabalho realizada 

Reflectir sobre a proposta de estrutura de relatório 

Analisar a proposta de PLE, pelas suas mais – valias e contributo à realização do 

relatório 

 
QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

Até que ponto faço uma correcta organização do trabalho? 

Como hei-de projectar as várias secções do relatório? 

A maior dificuldade no momento é organizar aquilo que já tenho, que apesar de não ser 

muito, já dificulta. 

Construir a espinha dorsal do relatório, ou seja, a sua estrutura. 

 

Estabelecer prioridades! 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

É necessário existir um plano bem definido antes de se começar a realizar qualquer 

tarefa, neste caso o relatório de estágio. 

A estrutura do relatório é fundamental para se definir os vários passos a seguir, porque o 

facto da sua inexistência não materializa como deve ser o trabalho. É necessário ter “o 

esqueleto” do trabalho para podermos começar as tarefas. 

A importância de ter um PLE – personal learning environment. As suas mais – valias 

permitem uma organização diferente e uma aprendizagem diferente e pessoal. 

 
OBSERVAÇÕES 



   
   
   
  



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES – Sessão de orientação 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  2 

Data: 2 de Dezembro de 2009 

Horário: 12:00 – 13:30 

Local: Instituto da Educação 

 
 

1) Análise da caracterização da instituição 

AGENDA 

2) Análise das sessões de trabalho  

3) Análise da proposta de estrutura do relatório 

4) Análise da proposta de PLE 

 

 

TÓPICOS 

Discussão acerca da utilização dos PLE como forma de definir o relatório de estágio e 

as actividades realizadas no Centro, admitindo a possibilidade da inserção do mesmo no 

enquadramento teórico do relatório. 

Reflexão acerca das sessões de trabalho, tanto de orientação como das de trabalho 

propriamente dito 

Percepção da incoerência de certos aspectos relacionados com a caracterização da 

instituição 

Admissão da criação de uma nova estrutura de relatório de estágio 

 

TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 
Contacto com o PLE construído pela estagiária e reflexão em torno do que está a ser 

desenvolvido. 

Análise das sessões de trabalho desenvolvidas e conselhos para melhorias. 

Aconselhamento de novas estratégias de abordagem à caracterização da instituição. 



Pesquisa de alguns recursos que podem ser úteis à discente. 

Esquematização de um possível esquema geral de estágio. 

Reprodução de uma nova estrutura de relatório de estágio 

 

 RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Papel, lápis 
 
 
PRÓXIMOS PASSOS 

Organizar uma linha do tempo com todos os projectos relacionados com as TIC, assim 

como documentos oficiais tanto de Portugal como da Europa 

Admitir os conselhos dados pelo professor e reformular a caracterização da instituição 

Organizar as referências bibliográficas no programa MENDELEY 

Compreender os documentos seleccionados como orientadores da temática do e-

Learning no Ensino Superior e organizá-los no programa MENDELEY 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

1. Pretendo estudar aprofundadamente as temáticas relacionadas com os projectos 

envolvendo as TIC em Portugal 

2. Centros de Competências: 

2.1 Como surgiram? 

 2.2 O que eram? 

 2.3 Que objectivos tinham? 

 2.4 Quem podia ser CC? 

 2.5 Como estavam organizados? 

 2.6 O que faziam? 

 2.7 Como apoiam as escolas? 

3. Pensei ter superado a dificuldade relacionada com as questões teóricas envolvendo os 

CC, mas não é verdade. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

É fulcral uma organização bibliográfica dos documentos. Já o sabia, mas num trabalho 

como este existe uma necessidade ainda maior. Em relação ao PLE o professor e eu 

consideramos que é uma boa opção e é minha intenção continuar a aprender com o site. 



Os novos recursos que o professor disponibilizou tanto em termos de software como 

bibliográficos é fundamental. 

Os TAGS nas sessões de trabalhos e nos produtos em processo e a realizar são 

importantes. 

Com o esquema geral de relatório é mais fácil pensar na organização das várias 

actividades. 

 
OBSERVAÇÕES 
   
   
   
   
   
  



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES – Sessão de orientação 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  3 

Data: 22 de Dezembro de 2009 

Horário: 11:00 – 12:30 

Local: Instituto da Educação 

 
 

 

AGENDA 

1) Análise das sessões de trabalho 

2) Esboço da linha do tempo das TIC em Portugal 

3) Análise da bibliografia sobre eLearning 

 

 

TÓPICOS 

Reflexão conjunta acerca das sessões de trabalho, tanto de orientação como das de 

trabalho 

Análise da nova caracterização da instituição 

Discussão sobre a forma de escrever o relatório de estágio 

Análise, discussão e reflexão acerca da linha do tempo sobre as TIC em Portugal 

Percepção da necessidade da estagiária se contextualizar acerca da legislação, projectos 

e marcos na história das TIC em Portugal e na Europa. 

 

TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 
Contacto com as fichas de sessão desenvolvidas pela estagiária e reflexão em torno do 

já feito 

Conselhos para a adopção de uma nova postura escrita e criativa no relatório de estágio 

Interpretação da linha do tempo desenvolvida pela estagiária e percepção de fragilidades 

e incorrecções.  



Aconselhamento do professor para novas leituras e pesquisas relacionadas com as TIC 

permitindo assim uma melhor contextualização da estagiária acerca de várias temáticas. 

Esta deve ter em conta a legislação em vigor e a transacta, documentos oficiais 

nacionais assim como internacionais e vários projectos.  

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Papel, lápis 
 
 
PRÓXIMOS PASSOS 

Proceder a alterações na linha do tempo dos aspectos considerados incorrectos, 

reformulando também a sua estrutura. 

Realizar novas pesquisas e leituras de modo a completar a linha do tempo. Por outro 

lado, serão também determinantes para ajudar a estagiária a entender uma série de 

aspectos relacionados com a entrada em vigor de antigos e novos projectos, de antigas e 

novas leis, assim como de antigos e novos documentos. 

Continuar a explorar o Mendeley. 

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

1. A minha dificuldade é perceber toda a evolução ocorrida nas TIC, desde 1985. O 

campo de actuação é muito vasto e foram desenvolvidos os mais variados tipos 

de documentos ou projectos. Por outro lado, existem fontes de informação que 

não estão correctas. Para a primeira linha do tempo consultei vários sites com 

fonte fidedígna que me induziram em erro. Um exemplo foi o do Plano 

Tecnológico que admite que este teve início em 2005, mas na realidade foi só 

em 2007. 

2. É minha intenção continuar a estudar as várias temáticas relacionadas com os 

projectos que envolvem as TIC em Portugal tendo para isso acesso nesta sessão 

a espaços e a documentos que com certeza me irão ser úteis. 

 

 

 

 

 



APRENDIZAGENS REALIZADAS 

O facto de estar a estagiar numa área como a investigação em Tecnologias Educativas, 

implica que se dominem vários conceitos e não me apercebi da importância que isso 

poderia ter. Assim, o facto de ter estado nesta sessão e ter tido oportunidade de ouvir o 

professor referir outros projectos e documentos, despertaram-me a atenção para o 

assunto “contextualização”. É algo muito importante que eu estava a esquecer. 

Nesta sessão também fiquei a saber onde procurar informação relevante, pois havia 

alguma incoerência nas datas da minha linha do tempo. 

 

 

 
OBSERVAÇÕES 
   
   
   
   
   
  



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES – Sessão de orientação 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  4 

Data: 11 de Fevereiro de 2010 

Horário: 13:30 – 14:30 

Local: Instituto da Educação 

 
 

 

AGENDA 

1) Análise das sessões de trabalho 

2) Reflexão acerca do trabalho que a estagiária tem realizado na instituição 

acolhedora 

 

 

TÓPICOS 

Reflexão conjunta acerca das sessões de trabalho realizado no Centro e as de trabalho 

teórico para o Relatório de Estágio 

Discussão sobre a melhor forma de abordar as actividades que a estagiária tende 

desenvolvido 

Chamada de atenção para a necessidade da estagiária continuar a fazer uma revisão da 

literatura sobre os projectos relacionados com as TIC (ou artigos e relatórios). 

 

TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 
Contacto com as fichas de sessão desenvolvidas pela estagiária e reflexão em torno do 

que foi feito 

Relato das actividades que a estagiária tem desenvolvido no Centro e aconselhamento 

por parte do professor 

Identificação de algumas áreas que ainda podem ser melhoradas na fundamentação em 

relação às TIC 



Novas leituras e pesquisas acerca de vários assuntos: as TIC e a situação portuguesa, o 

e-learning no Ensino Superior e o Personal Learning Environment 

Conselhos relativos ao esquema geral de estágio  

 

RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Papel, lápis 
 
 
PRÓXIMOS PASSOS 

Continuar a registar as actividades que vou desenvolvendo no Centro 

Experimentar como fica a minha voz na concepção de um tutorial 

Desenvolver novas pesquisas de aprofundamento da informação  

Definição de um esquema geral de estágio  

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

1. Penso que o feedback obtido nesta sessão foi positivo e para contornar todas as 

questões que se levantem vou continuar a realizar pesquisas ou então relerei 

documentos para entender melhor certas matérias (Currículo em TIC!?) 

2. Com os conselhos dados pelo professor penso que vou conseguir elaborar 

melhor um esquema geral de estágio. 

 

 

 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

O que realço como mais positivo nesta sessão foi o facto de poder relatar ao professor a 

minha caminhada até aqui. Acho que o facto de estar a falar acerca das minhas 

experiências e ouvi-las em voz alta foi muito positivo. 

Nunca devo parar de pesquisar, procurar e ler artigos, pois está tudo a mudar, sendo que 

deste modo tenho de trabalhar para estar sempre a par de novos desenvolvimentos. 

 

 
OBSERVAÇÕES 
   



ESTÁGIO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 

 
FICHA DE REGISTO DAS SESSÕES – Sessão de orientação 

 
Ana Lúcia Ramalho Pacheco 
   
Sessão nº:  5 

Data: 29 de Abril de 2010 

Horário: 16:30 – 18:00 

Local: Instituto da Educação 

 
 

 

AGENDA 

1) Ponto da situação 

2) Reflexão acerca do trabalho que a estagiária tem realizado na instituição 

acolhedora 

3) Análise dos produtos realizados pela estagiária 

4) Definição de datas de entrega de relatório 

 

 

TÓPICOS 

Descrição do trabalho feito pela estagiária na instituição de acolhimento 

Reflexão sobre as actividades desenvolvidas 

Preparação para o desenvolvimento do relatório de estágio 

 

TAREFA(S) DESENVOLVIDA(S) 
 
Relato das actividades desenvolvidas pela estagiária 

Contacto com os tutoriais desenvolvidos pela estagiária 

Apreciação do PLE desenvolvido 

Redefinição da estrutura de relatório 

Identificação de momentos críticos neste momento: término do estágio e início da 

elaboração do relatório de estágio  

Conselhos relativos ao esquema geral de estágio  

Identificação de novas aplicações pertinentes: eXe e LCDS Microsoft 



RECURSOS/MATERIAIS UTILIZADOS 
 
Papel, lápis, PLE da estagiária e Internet 
 
 
PRÓXIMOS PASSOS 

Dar por concluído o estágio 

Esboço de relatório de estágio (finais de Maio) 

Escrever o relatório até final de Junho 

Enviar para o professor relatório em início de Julho 

Revisão em Agosto 

Feito em 15 de Setembro 

Desenvolver o CD, no qual vou gravar o meu relatório de estágio  

 

QUESTÕES/DIFICULDADES/ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO  

1. Por termos estado tanto tempo sem nos encontrarmos, sentia alguma 

intranquilidade. Não sabia se aquilo que estava a fazer, estava bem e tinha 

bastante receio de estar a ir por um caminho errado. Depois da sessão vi que 

estou bem, já desenvolvi várias actividades e estas permitem-me concluir o 

estágio mais cedo do que julgava. Agora tudo depende de mim, pois tenho de 

adaptar a estrutura definida aos meus ideais e começar a pensar onde arrumar os 

vários assuntos que o estágio me permitiu estudar. 

2. Após uma reflexão e introspecção, pretendo começar a desenvolver o meu 

relatório. 

 

APRENDIZAGENS REALIZADAS 

Assim, como na sessão anterior, gostei bastante de relatar as minhas actividades ao 

professor. Este ajudou-me a reflectir e a perceber a importância das mesmas. 

A conversa com o professor fez-me ver que tudo depende de mim, e possibilitou-me 

constatar que tenho muito material sobre o qual reflectir. 

 

 
OBSERVAÇÕES 
   



Proposta de Projecto 
Tecnologias na actividade docente: integração de uma plataforma LMS 

(MOODLE) na FCUL 
 

João Filipe Matos e Neuza Pedro 
Centro Competência FCUL, Instituto de Educação-UL 

 
 
O momento actual demonstra que a integração das tecnologias nas instituições 
de ensino se apresenta como um imperativo. Não apenas se denota uma 
crescente procura de sistema tecnológicos integrados por parte das instituições 
do ensino superior, como igualmente os públicos-alvo das mesmas tendem cada 
vez mais a provir de um sistema educativo (básico e secundário) onde as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) assumem cada vez maior 
preponderância nas práticas de ensino e aprendizagem. 
 
Neste âmbito, o desenvolvimento da utilização das TIC na actividade docente no 
ensino superior deve assumir um horizonte de actuação amplo, estratégico e 
articulado, onde a visão das mesmas não se limite apenas à simples actualização 
tecnológica mas que procure de facto contribuir para melhorar a eficácia e 
promover a excelente no ensino.  
Neste caso, atribui-se às TIC um papel profundo no ensino superior 
perspectivando-se as mesmas como indutoras da renovação educativa, 
contemplando: 
• novos objectivos para a educação no ensino superior, nomeadamente aqueles 
que emergem de uma sociedade de informação e de conhecimento que exige 
competências digitais, sentido crítico e a necessidade de exercer uma cidadania 
participativa e interveniente; 
• novas concepções acerca da natureza dos saberes, da aprendizagem, da 
relação pedagógica e do papel dos docentes, valorizando uma perspectiva 
interdisciplinar e o trabalho cooperativo no quadro de integração na investigação 
e nas actividades de projecto; 
• novas formas de organização dos espaços e dos tempos da docência, 
valorizando o papel de ambientes digitais complementares à salas de aula, tais 
como, repositórios de recursos educativos digitais, materiais de formação, 
espaços de suporte de trabalho autónomo on-line complementar ao trabalho 
presencial, frequência de cursos em regime de b-learning  e e-learning, etc; 

• exploração de articulações entre a investigação científica e as actividades de 
alunos de 1º, 2º e 3º ciclo de estudos superiores adquirindo vantagem do 
cruzamento de áreas de saber e da flexibilidade dos instrumentos tecnológicos 
disponíveis actualmente. 
 
Objectivo 
Este projecto assume como objectivos (i) o desenvolvimento de competências ao 
nível técnico e pedagógico na utilização de plataformas na docência na FCUL, (ii) 
o estabelecimento de uma prática de utilização de plataformas virtuais de gestão 



de aprendizagem nas unidades disciplinas leccionadas na FCUL, e (iii) o 
desenvolvimento de uma dimensão significativa, crescente e sustentada de 
ofertas formativas em modalidade de e-learning na FCUL (1º e 2º ciclo). 
 
 
 
Propostas de actividades a realizar: 
 
1. Sessões gerais de divulgação: 
Considera-se necessário realizar num primeiro momento, sessões divulgativas 
aberta a professores e/ou investigadores associados à instituições onde se 
assume a preocupação de informar e sensibilizar para os Learning management 
systems, as suas características gerais, as suas funcionalidades, potencialidades 

pedagógicas quer no suporte ao trabalho docente quer na autonomização do 
trabalho dos alunos. 
. Duração: aproximadamente 1h30 (1 hora de exploração da plataforma e 30 
minutos de resposta ao público) 
. Calendarização: definem-se 3 momentos a decorrer em horários alternantes 
nas seguintes semanas: 

19 a 23 de Outubro 09  
2 a 6 de Novembro 09 
23 a 27 de Novembro 09. 

 
2. Workshops de Formação “Utilização do Moodle no ensino e investigação” 
Com vista a promover conhecimento e competências na utilização do Moodle, 
considera-se relevante desenvolver um conjunto de workshops de formação na 
área da construção, administração e dinamização de disciplina na sustentar na 
plataforma, dirigidas de forma especificamente concebida para professores e 
investigadores da FCUL  
 
Duração: 3h + 3h +3h (1mês) 
Calendarização: a designar 
 
3. Reuniões de apoio estratégico a departamentos (e outras unidades 
orgânicas) 
Considera-se igualmente relevante delinear respostas que atendam a 
necessidades específicas de Departamentos, Centros de Investigação, Projectos 
de I&D ou outras unidades específicas. Desta forma entende-se como necessário 
desenvolver reuniões de apoio ao delineamento de estratégias específicas para 
integração do Moodle nas práticas docentes às unidades orgânicas que o 
solicitarem. 
Duração e periodicidade: variáveis. 
 
 
 
 



4. Serviço de suporte individualizado 
Procurando responder às necessidades individuais de professores e 
investigadores da FCUL, e valorizando os efeitos que a literatura sublinha do 
desenvolvimento de mecanismos de apoio one-to-one, entende-se vantajoso 
instituir, concomitantemente, um serviço de atendimento a 
professores/investigadores, onde as necessidades ligadas à utilização de 
plataformas, de âmbito não-técnico, pudessem encontrar resposta.  
Num horário semanal pré-definido e realizar nas instalações do CC FCUL 
 
 
 
Actividades complementares: 
Define-se as seguintes actividades complementares a promover no âmbito deste 
Projecto e que pretendem, não só constituir uma estrutura que confira 
continuidade, sustentação e desenvolvimento às actividades anteriormente 
indicadas, mas que, de igual modo, permitam lançar as bases para a difusão de 
uma visão mais ampla de (i) integração das tecnologias nas práticas de ensino e 
investigação na instituição e (ii) desenvolvimento e implementação de iniciativas 
de oferta educativa em regime de e-learning. 
 
A - realizar um levantamento junto da população das práticas de utilização das 
TIC na docência na FCUL, especificando 
. vontades e interesses, 
. factores potencializadores e constrangimentos, 
.iniciativas/projectos de relevo 
. necessidades de formação, com vista à constituição de um plano estratégico de 
desenvolvimento organização no campo das integração das tecnologias na 
instituição 
 
B - realizar um conjunto de workshops e sessões de formação específica junto 
dos docentes das diversas escolas da UL em modalidades de trabalho presencial 
e virtual para apoio a: 
. à concepção e publicação de recursos digitais 
. comunicação e moderação de espaços virtuais de aprendizagem 
. etc. 
 
C - criar Unidades e Mecanismos de apoio a distância aos docentes na utilização 
das TIC na docência. 
 
D- estimular grupos de docentes das escolas da UL a elaborar, desenvolver e 
avaliar projectos de elaboração de conteúdos nas suas disciplinas; 
 
E- estimular a concepção e desenvolvimento de iniciativas e projectos de 
investigação e desenvolvimento no âmbito da Integração de Tecnologias de ponta 
na sala de aula 
 



F- Instauração de mecanismos de regulação e monitorização que suportem a 
produção e divulgação de relatórios de acompanhamento e de casos de inovação 
educativa. 
 
 
 
Equipa de trabalho (disponível) 
 

Elemento Unid. Orgânica 

João Filipe Matos (Coord.) IE-UL 

Neuza Pedro FCUL/IE-UL 

Madalena Santos IE-UL 

Paula Abrantes IE-UL 

[necessário identificar outros elementos a 
integrar] 

 

  

  

  

  

 
 
 
Estratégias de desenvolvimento 
Três princípios norteiam o desenvolvimento do Projecto: 
a) o envolvimento directo e sistemático da Direcção e organismos gestores da 
FCUL 
b) participação de elementos-chave do Centro de Informática e da Divisão de 
Informação. 
b) o estabelecimento, em todo o processo, de interfaces com a formação e 
investigação pós-graduada através da integração de estudantes de doutoramento 
e mestrado para sustentação/desenvolvimento do projecto. 
 
 
 
Partners 
. Valia Spiliotopoulos    
Learning and Teaching Centre, Universidade de Victoria – Canadá 
http://www.ltc.uvic.ca/servicesprograms/teachtech.php 
 
. Leanne Cameron 
Macquarie E-learning Centre of Excellence, Universidade de Macquarie - 
Austrália 
http://www.melcoe.mq.edu.au/whatwedo.htm 
 
 



 
Recursos 
Este projecto envolve recursos humanos e financeiros moderados, os quais 
necessitam ser desde já identificados e reunidos. 
 
 



• Centros de Competência 
Os Centros de Competências (CC) surgiram como referido atrás no âmbito do 

Programa Nónio Século XXI, Programa de Tecnologias de Informação e Comunicação 

na Educação, lançado em finais de 1996. Estes eram considerados centros promotores 

de reflexão, estudo e investigação de temas concretos e de utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, bem como de apoio à preparação e ao desenvolvimento dos 

projectos específicos apresentados pelas escolas, promovendo o envolvimento dos 

docentes e outros actores educativos em actividades comuns (ME, 2002a). 

o Papel dos Centros de Competência 

Tomando em atenção o relatório de avaliação do programa Nónio Século XXI 

divulgado em 2002, pelo Ministério da Educação, pretendia-se recuperar pólos antigos 

do projecto Minerva1

Os CC eram pensados como parceiros do Ministério da Educação e das escolas. 

Sintetizando, as escolas apresentavam um determinado projecto ao Ministério da 

Educação e a este cabia a responsabilidade de o aprovar ou não, sendo que os CC 

apoiam os projectos aprovados, nomeadamente no que se refere aos aspectos técnicos, 

pedagógicos e organizacionais, assumindo-se como estrutura mediadora (Silva & Silva, 

2002). 

, pois este desenvolveu um trabalho específico com os professores 

e escolas do ensino básico e secundário ao longo dos anos da iniciativa (1985 – 1994). 

Por outro lado havia sido acumulada experiência útil e substancial a que se desejava dar 

continuidade e havia necessidade de se fazer uma análise a outras entidades que também 

tivessem projectos no âmbito das TIC para oferecer e desenvolver junto das escolas, 

certos que a evolução e a “vulgarização” dos computadores domésticos tinham alterado 

a relação existente à data do lançamento do Projecto Minerva em meados dos anos 80. 

 

 

 

Figura 1 – Representação gráfica da relação entre Ministério da Educação, CC e Escola 

                                                           
1 Aspectos históricos e problemáticas do Projecto Minerva 1985 – 1994 em: 
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvbWV1ZXN0YWdpb
2NjZGFmY3VsfGd4OmE0YmRmOGQzZDliZGNhZQ 
 
 

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvbWV1ZXN0YWdpb2NjZGFmY3VsfGd4OmE0YmRmOGQzZDliZGNhZQ�
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvbWV1ZXN0YWdpb2NjZGFmY3VsfGd4OmE0YmRmOGQzZDliZGNhZQ�


 

 

o Sedes dos Centros de Competência 

As principais Sedes dos CC são Departamentos Universitários, Escolas Superiores de 

Educação, Centros de Formação Continua de Professores e Associações Cientificas, 

assim como outras que por definição de objectivos ou actividades se ligam à área da 

educação. 

Os CC organizam-se normalmente de acordo com as necessidades existentes. 

Existem dois tipos de centros: os que têm coordenador, professores requisitados e 

financiamento para realizar os seus projectos e outros que não têm professores 

requisitados, mas têm financiamento. O facto de ter ou não professores requisitados era 

importante para avaliação anual e o facto da inexistência de professores requisitados 

incluía o centro na categoria de “desempenho negativo”, sendo que os restantes que 

cumprissem este principal requisito eram considerados de “desempenho positivo”. 

Tomando em atenção o relatório anteriormente citado (ME, 2002a) foram poucos os 

centros que na avaliação estavam incluídos na categoria de “desempenho negativo”, 

pois a grande maioria da rede de CC possuía professores requisitados. 

Tendo em conta o último relatório disponibilizado pelo Ministério da Educação (ME, 

2004), é possível verificar que durante o ano lectivo 2002/2003, os Centros de 

Competência actuaram de forma consistente continuando a promover políticas de anos 

anteriores, sendo que o seu papel tem-se mostrado determinante ao nível da formação de 

professores e da produção de conteúdos educativos para a Internet, formação a distância 

e na criação e desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). 

 

Escola

CC

ME



o Rede actual de Centros de Competência 

A rede actual de CC integra 19 Centros sediados em instituições de diferente 

natureza, como os referidos no ponto anterior, departamentos universitários, escolas 

superiores de educação, centros de formação contínua de professores e associações de 

cariz educativo.  

Para além da sua importante actuação ao nível da formação de professores e 

desenvolvimento de AVA, a sua esfera de acção abrange diversas áreas temáticas, 

estendendo-se a domínios, tais como: i) organização de iniciativas e encontros; ii) 

participação em iniciativas nacionais e europeias; iii) parcerias com outras instituições e 

iv) investigação na área das TIC.  

Os Centros de Competência constituem-se como centros de excelência no apoio à 

integração das TIC na actividade pedagógica das escolas da Educação Pré-Escolar e dos 

Ensino Básico e Secundário. É de realçar o importante papel que os mesmos têm nas 

instituições do ensino superior em que estão inseridos. 

Os Centros de Competência passaram a ser reconhecidos como Centros de 

Competência CRIE aquando do surgimento da equipa de missão Computadores, Redes 

e Internet na Escola2

 

, em 2005. 

                                                           
2 Ver linha do tempo: http://www.preceden.com/timelines/4419-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-das-tic-
em-portugal-e-em-documentos-europeus 

http://www.preceden.com/timelines/4419-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-das-tic-em-portugal-e-em-documentos-europeus�
http://www.preceden.com/timelines/4419-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-das-tic-em-portugal-e-em-documentos-europeus�


Tabela 2 – Tabela adaptada de Schaffert, S. & Hilzensauser, S. (2008): “Sete 

aspectos cruciais na mudança de LMS para PLE” 

 LMS PLE Desafios e 

mudanças 

Papel do 

indivíduo 

O indivíduo como 

consumidor pré-

definido dos 

materiais de 

aprendizagem; 

dependente da 

“criatividade” do 

professor. 

Activo; auto-

confiante; criador 

de conteúdo. 

Mudança do papel; 

auto – organização 

é possível e 

necessária. 

Personalização “Arranjo” de 

trabalhos e de 

materiais de acordo 

com um modelo de 

aprendizagem. 

Significa adquirir 

informação acerca 

de oportunidades de 

aprendizagem e 

conteúdo dos 

membros da 

comunidade. 

São necessárias 

competências 

desenvolvidas no 

uso das TIC no 

PLE; auto – 

organização é 

necessária. 

Conteúdo Desenvolvido por 

autores experientes. 

Conteúdo infinito 

disponível na Web. 

São necessárias 

competências de 

pesquisa e de 

procura de recursos. 

Envolvimento 

social 

Uso limitado do 

trabalho de grupo. 

A comunidade e o 

envolvimento social 

são a chave para o 

processo de 

aprendizagem. 

Colaboração é 

central para as 

oportunidades de 

aprendizagem. 

Propriedade Conteúdo é 

normalmente 

distribuído pela 

instituição de 

ensino. 

A propriedade é 

controlada pelos 

autores dos 

trabalhos. 

É necessário incluir 

direitos de autor. 



Cultura 

educacional e 

organizacional 

Imitação das aulas 

em sala de aula, 

curso orientado. 

O utilizador auto – 

organiza-se. 

Mudança de cultura 

de aprendizagem e 

de perspectiva. 

Aspectos 

tecnológicos 

Aprendizagem 

centrada na 

trasmissão de 

conteúdos. 

Utilização das 

ferramentas do 

software social. 

Deverá ser 

garantida a 

interconexão entre 

LMS e software 

social. 
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Curso de Especialização “E-learning no Ensino Superior” 

2010/2011 
(versão 4.3 - 25 de Abril de 2010) 

1. Objectivos e competências a desenvolver 
Objectivos 
Pretende-se com a oferta deste Curso de Especialização proporcionar formação a profissionais com interesse 
específico em implementar actividades de e-learning no ensino superior (totalmente a distância ou em modalidades 
variáveis de b-learning). Em particular, o curso visa qualificar para o exercício de funções de coordenação de 
desenvolvimento de iniciativas em e-learning e actividades de formação nesse domínio no âmbito do ensino 
superior. 

Competências a desenvolver

2. Público alvo 
O Curso destina-se a profissionais – preferencialmente do ensino superior – com interesse na análise e 
implementação de iniciativas de e-learning e b-learning na sua área profissional. 
Estabelece-se o número de vagas em 25. 

 
O curso visa desenvolver as seguintes competências: 
a) competências de análise crítica: organizar unidades curriculares online, analisar formas de implementação de 
actividades de ensino em espaços virtuais e fundamentar a tomada de decisões relativas à mediatização daquelas 
unidades; 
b) competências de intervenção: pesquisar, organizar e elaborar recursos educativos digitais para utilização em 
actividades de e-learning; moderar e monitorizar o desenvolvimento de cursos online; 
c) competências de formação e supervisão: conceber e operacionalizar unidades temáticas para formação em 
modalidades de e-learning, supervisão do desenvolvimento de unidades curriculares online e avaliação desse 
desenvolvimento; 
d)  competências de assessoria ao desenvolvimento de unidades curriculares em e-learning, nomeadamente no seu 
design, planificação e gestão em plataformas de gestão da aprendizagem. 

Este Curso de Especialização proporcionará creditação correspondente à parte curricular do Mestrado em 
Educação, na especialidade de TIC e Educação. 

3. Condições de acesso 
Licenciatura em qualquer área.  
Pré-requisitos

4. Critérios de seriação e selecção dos candidatos 
A selecção dos candidatos é realizada segundo a seriação feita com base na análise dos curriculum vitae dos 
candidatos podendo recorrer-se a entrevista caso se entenda necessário. 
A seriação dos candidatos é realizada segundo os seguintes critérios e respectiva ponderação: 
a) classificação do curso de Licenciatura (ponderação 25%) 
b) formação adquirida na área de e-learning (10% 
c) experiência profissional, nomeadamente em actividades de e-learning e b-learning (20%) 
d) experiência de utilização de plataformas de gestão da aprendizagem (20%) 
e) participação (passada ou prospectiva) em grupos de trabalho com projectos de desenvolvimento de actividades 
de e-learning no ensino superior (25%) 
f) outros elementos relevantes não previstos nas alíneas anteriores (10%) 

 
a) fluência na utilização das TIC; 
b) acesso à internet e compatibilidade com os sistemas de gestão da Universidade de Lisboa. 

É dada prioridade a profissionais que exercem a sua actividade em instituições do ensino superior. 

5. Organização, plano de estudos, funcionamento e mancha horária 
a) o Curso organiza-se, de acordo com o plano de estudos, em 2 semestres. 
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b) cada unidade curricular compõe-se de um conjunto de Módulos independentes (3 a 4 em cada uma) e funciona 
durante 7 semanas consecutivas. Para este efeito, em cada semestre é realizada uma sessão inicial de 
enquadramento seguida de 7 aulas de cada unidade curricular (5 horas semanais) havendo por isso apenas duas 
unidades curriculares a funcionar em simultâneo. 
c) O Curso funciona em Língua Portuguesa e tem uma natureza presencial com cerca de 25% das sessões realizadas 
a distância em modalidade de b-learning.. Nalguns módulos haverá recurso a documentação em Inglês. 
A mancha horária distribui-se por 6ª Feira entre as 16:00 e as 21:30 e Sábado entre as 08:30 e as 14:00. 

7. Coordenação 
A coordenação é realizada por João Filipe Matos com a assessoria de Neuza Pedro. 

8. Plano de estudos 
O curso é constituído, em diversas unidades curriculares, por módulos comuns ao curso de Mestrado TIC e 
Educação presencial  (cerca de 60%) e alguns módulos deste curso adaptados especificamente para o e-learning no 
ensino superior. No 2º semestre os formandos concebem, desenvolvem e implementam uma unidade curricular em 
e.-learning. 

1.º semestre ECTS Horas 
Formação a Distancia e E-learning: princípios e modelos 7,5 37,5 
TIC e desenvolvimento curricular no ensino superior 7,5 37,5 
E-moderação e avaliação online 7,5 37,5 
Aprendizagem com as TIC no ensino superior 7,5 37,5 

2.º semestre   
Concepção de cursos em e-learning I 7,5 37,5 
Concepção de cursos em e-learning II 7,5 37,5 
Metodologias de investigação e de realização de projectos 7,5 37,5 
Seminário tutorial 7,5 17,5 
Total 60 260 

 

9. Docentes 
A realização do curso envolve a participação de bolseiros de doutoramento ou contratados que têm experiência nas 
áreas de trabalho das unidades curriculares respectivas. 

1.º semestre Docentes propostos 
Formação a Distancia e E-learning: princípios e modelos João Filipe Matos

Neuza Pedro 

 (2) 

TIC e desenvolvimento curricular no ensino superior Fernando Albuquerque Costa 
Helena Peralta(1) 

E-moderação e avaliação online Neuza Pedro 
 

Aprendizagem com as TIC no ensino superior Guilhermina Miranda
<nome de bolseiro>

(2) 
(3) 

2.º semestre  
Concepção de cursos em e-learning I Idalina Jorge 

<nome de bolseiro>(3) 
Concepção de cursos em e-learning II João Filipe Matos

Paula Abrantes 

(2) 

Metodologias de investigação e de realização de projectos João Filipe Matos
Ana Pedro 

(2) 

Seminário tutorial João Filipe Matos, Fernando A. 
Costa, Guilhermina Miranda, 

Idalina Jorge 
Total  

(1) a confirmar 
(2) assume apenas a coordenação da unidade curricular 
(3)

(2) Documento elaborado pela professora Neuza Pedro 
 aguarda-se a indicação do nome do bolseiro 



Entrevistado1: O que é que nós temos de fazer? 

Entrevistador:  Eu já vou explicar. 

Entrevistado 1: Ok 

 Entrevistador: Antes de a gente começar, o meu nome é Luana… 

Todos: Luana, Luana… 

Entrevistador: Luana é… vocês vão me ter de escutar uma hora em sotaque brasileiro, não vai 
ter jeito 

Todos: uma hora? 

(falam entre eles sobre o sotaque e riem-se) 

Entrevistador: ok, então vocês me perguntaram o que é que nós vamos fazer aqui hoje. Nós 
vamos conversar um pouquinho sobre tecnologias, sobre formação de professores, os 
professores de vocês, porque nós estamos fazendo uma pesquisa, eu faço um doutoramento 
em tecnologias educativas e daí nós vamos conversar um pouquinho. 

Todos: (burburinho) 

Entrevistador: é uma pesquisa… como vocês viram nós estamos gravando tudo porque depois 
para mim é melhor para eu gravar e para eu lembrar das respostas que vocês vão-me dar. 
Pode ser?  

(a maior parte acena que sim com a cabeça e um dos indivíduos tosse) 

Entrevistador: Eu só queria pedir uma coisa, as respostas que vocês forem me dando, se vocês 
pudessem falar muito alto,  mais alto… 

1: mais alto tipo assim? 

Todos: assim? 

Entrevistador: exactamente 

2: mas não gritar hã? 

Todos: (riem-se) chiu. 

Entrevistador: vocês quando um fala o outro…  eu não sei se a professora falou com vocês, que 
vocês aqui não tão sendo avaliados… 

1: ah, não disseram nada disto 

Entrevistador: ah é? 

Todos: não disse nada. 

Entrevistador: isso era para ser entregue. Essas autorizações 



Entrevistado1: ah era só até hoje 

Entrevistador: então, estão se perguntado por essa comida é para vocês, é porque este 
momento deve ser um momento de maior descontracção …   

Todos: (suspiro) 

Entrevistador: é de descontracção, vocês podem comer bolachinha, batata, tomar água, pode 
comer. 

Todos: ( começam a comer) 

Entrevistador: alguém tem alguma dúvida? 

Entrevistado1: não, não  

Entrevistado3: podemos começar, se faz favor. 

Entrevistador: então vamos começar… podemos? 

Entrevistado 1 e 3: olha comes tu e… 

Entrevistador: olha vamos começar… (chama a atenção porque se instala o burburinho 
enquanto comem) 

Entrevistados 1 e 3: (continuam a discutir) 

Entrevistador: É só por causa…dos assuntos paralelos não dá porque depois eu não vou 
compreender nada e vocês sabem né. Vocês leram o papel e é impossível se tiver muita gente 
falando. Então, eu queria começar a conversar com vocês um pouquinho sobre as tecnologias 
no dia-a-dia de vocês em primeiro lugar. Queria entender o que vocês entendem  tecnologia e 
como é que vocês trabalham com as mesmas, pode ser? 

Entrevistado1: sim, sim 

Entrevistador: então podem falar, todos. Vocês lembram-se do tempo em que não havia 
computadores, e acesso à internet? 

Entrevistado 1: lembro 

Entrevistado 3: não… 

Entrevistado2: já nasci com um em casa… 

Todos: burburinho 

Entrevistador: o quê?  

2: já nasci com um em casa 

Entrevistador: você já nasceu com um em casa? 

Entrevistado1: nascemos todos… toda a gente já nasceu… 



Entrevistado 2: eu não nasci… 

Entrevistado 3: não nasci não 

Entrevistado4: o meu pai comprou 

Entrevistado8:  Eu também não olha… 

Entrevistado1: não nasci a saber tudo, mas passado um tempo 

Enrevistado2: mas não nasceu 

Entrevisado 3: não tinha 

Entrevistador: mas você lembra de não ter computador em casa? 

1: ah não. 

Entrevistador: mas antes de você ter computador em casa? Ao que é você brincava, o que 
fazia? 

Entrevistado 1: ahhhh 

Todos: burburinho 

3: fazia torres de lego 

Entrevistador: lego? 

2: quem? 

1: eu fazia torres de lego… 

Entrevistador: mas antes… quando não existia isto… escutaram o avô, pai comentando sobre o 
que era essa inserção das tecnologias hoje, como na vida de vocês? Ou como era na vida deles 
por exemplo? 

(existem sempre duas vozes e uma conversa que se consegue sobrepor) 

3: o meu avô está sempre a mandar vir comigo. Eu vou tipo para casa dele jogar playstation e 
ele assim, “tas sempre a jogar”… no meu tempo brincávamos com pauzinhos e carrinhos… ah 
isso, vai lá para a rua, vai lá para a rua. 

2: dizem que foi muito depressa, dizem que foi uma evolução muito rápida 

Restantes: ya 

Entrevistador: é você que acha isso ou foi alguém que te falou isso? 

2: não, os meus pais dizem… que é a evolução (boca cheia) 

Todos:  risos 



3: fala alto 

Entrevistador: tem de falar alto e tem de ser sem mastigar 

4: que falta de educação… 

Restantes: risos 

(muitos risos e as mesmas duas vozes quase sobrepostas) 

Entrevistado5: fala a comer 

Entrevistador: e as meninas? 

3: não falam.. 

Entrevistador: que é que vocês acham? 

 5: eu não lembro… quer dizer eu não me lembro de não ter, porque nessa altura… ah se calhar 
lembro sim (risos) 

Entrevistador: lembra de não ter? 

5: sim… também era pequenina e não ia para o computador… 

2: Eu ia para o computador do meu tio e chegava a casa não tinha o meu, por exemplo… mas 
sabia que havia já… 

Entrevistador: e quem já tinha computador quando era criança… que é que vocês faziam no 
computador quando eram crianças? 

Todos: jogos… 

1: eu acho que isto envolve… 

Entrevistador:  usar as teclas… sem saber falar 

5: o meu pai depois ensinou-me e com a minha mãe… daqueles Macintosh …LOGO’s 

Entrevistado6: aqueles da Macintosh… 

Entrevistado 3: aqueles antigos? 

Entrevistado5:  ya 

Entrevistador: você já jogava LOGO? quando você era criança? Você já fazia joguinho do LOGO 
quando era criança? Quem te ensinou? 

Entrevistado 5: o meu pai. 

Entrevistador: o que teu pai faz? 

Entrevistado6: engenheiro civil 



Todos: ahhh, pois 

Entrevistador: boa! É que LOGO é um tipo de programação. Alguém mais fazia alguma coisa? 

3: a gente jogava…. 

2: eu jogava ao UNO… 

4: Pará! 

1: que mentiroso… 

Todos: (burburinho) 

6: ah sim desde os 6 anos… 

3: já são muitos anos… 

1: a gente jogava… ao UNO 

3: eu jogava ao UNO de manhã no comboio… 

(continuam as conversas sobrepostas e muito ruído) 

Entrevistador: e digitais? Escrever, histórias… 

Todos: não… 

3: isso,  a gente começava… 

Entrevistador: não é? E começaram quando? 

1:7 

3:6 

6:6 

5:7 

(discutem sobre a idade que os colegas aprenderam a jogar no computador) 

Entrevistador: mas foi na escola ou em casa? 

2: em casa, com 5 anos 

1: eu cá foi na escola 

Entrevistador: os pais de vocês diziam alguma coisa para vocês digitarem em casa, assim… 

3: o nome, no Word diziam para n+os escrevermos o nosso nome, o nome dos nossos pais e 
isso  

5: aos 5 anos… 



3: mas também me diziam escreve um texto sobre isto e mais…também diziam isso. 

Entrevistador: e agora eu vou perguntar e essa é uma questão muito importante e muito 
interessante.  O que pensam sobre a forma como o acesso à internet mudou a nossa forma de 
viver…os hábitos, os passatempos, as formas de comunicar 

4: há mudou muito. 

3: agora falam para o outro lado do mundo em vez de telefonarem 

2: utilizam o…skype ou lá como se chama isso… 

5: ya 

Entrevistador: o skype. 

3: eu às vezes quando tou em casa noto uma diferença… 

5: eu também 

3: de às vezes não ter nada que fazer 

Entrevistador: ah e então o que é vocês…? 

1: ah eu tenho a televisão 

2: a televisão causa dependência… 

Entrevistador: eu tenho uma pergunta para vocês… 

3: exacto  

5: nem toda… (barulho) 

Entrevistador: eu vou fazer uma pergunta e ninguém vai responder… como seria a vida de 
vocês uma semana inteira sem ir à internet? 

3: eu já tive 

Entrevistador: agora cada um respondendo… 

1: eu tive 4 semanas 

3: é um tédio… 

Todos: risos 

2: é um tédio? 

3: tédio total. Senão tivesse em casa não se fazia nada. 

Entrevistador: o que aconteceria uma semana inteira sem computador? 



2: acho que não seria uma grande diferença porque eu quando vou para férias nunca levo o 
computador. Nunca tou no computador, por isso quando vou para férias são sempre 3 ou 4 
semanas. Portanto se tivesse em casa, em Lisboa sem computador aí se calhar já me 
importava… 

Entrevistador: e o que é você faz nas suas férias quando não tem computador? 

2: aí vou à praia todos os dias, não noto grande diferença, chego a casa às sete, faço qualquer 
coisa. 

Entrevistador: e a tua semana de férias ? (para o 4) 

4: eu também quando vou de férias não levo o computador, mas acho que… hã… hum, se fosse 
como aqui em Lisboa, não sentia assim tanta diferença, porque muitas vezes estou fora de 
casa. Não chego a casa… Normalmente chego a casa tarde porque eu jogo ténis e 
normalmente treino mais para a noite e não mexo muito no computador? 

3: à uma da manhã? 

Entrevistador para o 7: e a sua semana sem internet? 

7: eu quando vou para férias nunca levo o computador, nem utilizo no sitio onde estou. Ah, 
tou sempre quatro semanas de férias por isso aguento bem, mas agora se for, se tiver por 
exemplo agora se for…tiver 4 semanas ou 3 sem estar de férias isso já é diferente, já começo a 
ficar um bocado deprimido… 

Todos: risos 

Entrevistador: uma e semana e logo… 

7: eu por acaso também tenho um desporto à noite, também chego a casa tarde e já não vou 
muito à internet. Mas se fosse assim uma semana, duas semanas, sem internet também é um 
pouco secante e depois ficar em casa… 

Entrevistador: com certeza 

2: horrível… 

Entrevistador: para você seria horrível? 

2: eu passo metade do meu tempo no PC. 

Entrevistador: o que você vive fazendo metade do seu tempo no PC? 

2: não tou a gozar, eu só fico uma hora ou duas por dia no PC… 

Entrevistador: mas o que você faz? Se comunicando com alguém? 

2: sim… 

5: comigo 



2: jogar, chamar nomes no MSN 

3: e a falar comigo… 

1: e comigo 

2: a ver sites 

Entrevistador: ah você conversa com os seus colegas? 

Todos: risos 

Entrevistador: então você passa metade do dia com os seus amigos e à noite passa metade do 
seu tempo falando com o seus amigos da escola na internet? 

2: sim 

Entrevistador: e a sua para 5? 

5: não, a minha experiencia é um pouco má… 

Entrevistador: vocês também fica? 

5: fico muito tempo, porque só assim aquele tempo que eu tenho sem fazer nada 

Entrevistador: ai, ai e a tua para 8? 

8: a minha depende da altura, se fosse agora na escola, não sei se sentia muita diferença 

Entrevistador: Ou seja, se fosse agora na Escola você não sentia diferença… 

8: não, só aos fins-de-semana e se fosse a semana de ferias do Natal, muito tempo 

Entrevistador: e assim vocês utilizam mais a internet para trabalhos da escola… 

Todos: não… 

Entrevistador: não é trabalho da escola, então  

5: quer dizer quando é preciso… 

2: não… 

5: não é só isso 

4: 5% do meu uso de computador! 

Entrevistador: 5% todos concordam? 

3: não… 

1: 5% sim, 5% 

2: depende da altura do ano 



4: ya quando há mais trabalhos… 

3: a área projecto. 7º ano? Sim sétimo ano, tinha de tar, tinha de dar mais uso ao computador 
para a escola. 

Entrevistador: e me diz uma coisa quando é preciso o computador para a escola? 

1 a 7: trabalhos 

2: relatórios 

3: sim relatório, trabalhos 

4: pesquisas… 

(de repente começam a falar muito baixinho) 

Entrevistador: e aqui na escola vocês usam? 

2: nesta não… 

5: por enquanto não… 

3: não há internet, não têm internet. Não temos TIC… 

(muito burburinho e muito ruído) 

Entrevistador: porque não há internet na escola? 

(ignoram continuando a falar de um assunto que lhes interesse mais ) 

Entrevistador: e me diz uma coisa vocês trabalham na escola, fazem alguns sozinhos, e alguns 
em grupo certo? 

Todos: sim 

Entrevistador: e em trabalhos em grupo… como é que vocês fazem isso… vocês utilizam o 
computador? 

(Alguns dizem sim outros não) 

3: por mail… 

2: não, não 

Entrevistador: ou no trabalho de grupo vocês se reúnem… 

2 e 4: na escola 

7: sim marcamos uma hora 

4: não é como antigamente que vínhamos para a escola fazer os trabalhos à mão… agora não 
ele tá na casa dele, eu mando ele corrige e junta 



Entrevistador: era isso que eu queria saber… 

2: ou guardamos numa pen e depois juntamos 

7: sim há troca 

3: ou mandamos pelo MSN 

Entrevistador: mas aí o computador é mais para vocês digitarem, não é assim mais para vocês 
produzirem coisas em conjunto… 

Alguns dizem sim outros não… 

2: sim pode ser também 

7: nós temos por exemplo o MSN… que é aquele programa 

4: eu falo com ele e ele fala comigo… dizemos o que falta fazer 

3: ele diz o que é que falta fazer e senão está bem corrigimos no outro 

Entrevistador: e que tipo de aplicativos vocês usam? O Word para digitarem… 

5: o Word, o excell, o power point, 

7: o movie maker… 

Entrevistador: mas cada um constrói em conjunto ou cada um junta…. 

3: sim ou junta ele ou junto eu 

2: ou então um faz o trabalho todo e o outro faz a análise e o outro corrige e essas coisas 

7: exacto 

Entrevistador: mas aqueles aplicativos como o googleDocs que dá para todos escreverem… 

2: ah isso, não, não dá jeito nenhum, porque isso tem falta de ferramentas 

(de repente silêncio e depois os restantes riem-se) 

7: é verdade, é verdade 

5: é, é… 

7: falta uma chave de fendas… 

2: mas tou a falar a serio 

(Os restantes riem-se) 

Entrevistador: muito bem,  agora vamos começar a falar um bocadinho de competências 
digitais que é o nosso grande titulo, é o meu grande titulo, saber das competências digitais dos 
professores de vocês… 



2: não então e nós? 

6: então nós não sabemos. 

Entrevistador: vocês não sabem? 

8: nós nem conhecemos os professores que têm 

Entrevistador: não conhecem a escola? 

7: eu posso dar um exemplo de um professor meu se quiserem 

Entrevistador: vocês no ano passado não estudavam aqui? 

Todos: não. 

(riem-se, falam alto) 

Entrevistador: ah, ok. Pensava que conheciam… 

Todos: não,… 

Entrevistador: então vamos falar um pouco das escolas de onde vocês vieram? Deixa só fazer 
uma pergunta, a escola onde vocês estudavam antes era pública ou privada? 

(Uns responderam pública outros privada) 

7: oficinas de são José 

3: privadinha… 

Entrevistador: então todos vieram de escola pública, esse é o meu interesse aqui hoje e queria 
saber um pouco sobre os professores de escola publica, então vamos falar um pouco da 
experiencia dos professores que vocês já tiveram com as tecnologias… 

7: … no computador 

5: mas há uns que ainda não se sabem mover 

2: ah uns que sabem de computador, mas não sabem usá-lo também 

Entrevistador: então deixem eu fazer uma pergunta para vocês? Consideram que os 
professores que vocês já tiveram se sentem à vontade para utilizar as novas tecnologias na 
sala de aula? 

2: sim 

Entrevistador: na sala? 

4: sim 

1: sim 



5: na sala às vezes os professores vão para a aula, levam os portáteis… 

2: ah não, nós na nossa escola, tinham medo de ser roubado  

5: era de físico - quimica 

Entrevistador: mas o portátil era do professor? 

6: não , era da escola 

Entrevistador: ah era um de cada um? 

4: não, era da escola, por exemplo quer portáteis cada professor requisita àquela hora, das 3h 
às 4h…fico eu com os meus alunos e fico com eles para não mexerem. 

(masi conversas sobrepostas) 

5: mas pode ser só 1 e depois faz projecções de power point não sei quê para a sala de aula 

7: mas eu no ano passado tive um professor que dava aulas na escola X e Y, que era um 
professor de história e todas as aulas que ele me deu, mas todas as aulas, mesmo todas eram 
com PPT e com computador… 

Entrevistador: você considera isso uma aula? 

7: sim era, porque como era história, ele passava as imagens e os tópicos e falava durante 15 
minutos… 

2: eu acho que assim é melhor 

7: e passava vídeos 

2: assim é mais engraçado e vamos aprendendo ao mesmo tempo… 

Entrevistador: vocês acham que aprendem mais com esse tipo de aulas? (muito ruído e 
conversas paralelas) 

2,3,4: sim, sim 

5: o suporte visual, termos ali um suporte visual 

Entrevistador: ah… e interactivo? vocês faziam alguma coisa? 

Todos: não 

Entrevistador: vocês trabalharem… 

2: só em TIC 

Entrevistador: pois porque vocês trabalharam… 

5: (…) com o quadro interactivo… 



Entrevistador: ah com o quadro interactivo? 

5: e no final do ano é que era mais interactivo. 

Entrevistador: ah vocês tinham uma disciplina que TIC? 

3: sim, TIC 

Entrevistador: ah TIC 

Todos: TIC, TIC (muitos risos) 

Entrevistador: então as aulas de TIC, vocês tinham uma disciplina essencial para isso? Mas e 
professores de outras áreas trabalhavam mesmo com projecção? Ou seja, projectavam 
imagens, sons? 

5: sim 

Entrevistador: quem consideram que utiliza melhor as tecnologias, os professores ou o alunos? 

Todos menos 1: os alunos 

3: não, não… mas em que aspecto? Isso é relativo 

7: em aproveitamento… 

Entrevistador: em que aspecto você acha que os alunos… 

3: os alunos usam mais para lazer e os professores tiram mais aproveitamento das tecnologias 
para a escola para o trabalho. 

(caí qualquer coisa e mais risos) 

Entrevistador: você acha que os professores usam mais tecnologias para a escola para o 
trabalho escolar, vocêm acham isso também? 

Entrevistador: Pode deixar… 

2: os professores… o lazer deles não é bem o computador, eles ainda não se habituaram ebem 
a utilizar o computador para o lazer, nós usamos mais para jogar e depois aprendemos a fazer 
várias coisas. 

Entrevistador: porque é que vocês acham que os professores não usam o computador para o 
lazer? Eles comentam isso com vocês? 

4: por vezes estão sempre a dizer que tem trabalho… 

5: não… 

2: por exemplo português, a forma da gente escrever no MSN, criticam por exemplo no MSN, 
“Ah vocês tão sempre a escrever mal”, com K e abreviado 

Entrevistador: isso porque vocês se comunicam com os professores? 



7: ah sim alguns… 

3: eu só falei com um professor 

4: ah o de moral, eu falava com o meu professor de moral. 

Entrevistador: ah o de moral e quantos dos vosso professores utilizam bem as tecnologias? 
acham que os professores utilizam bem o computador? 

7: o meu professor de historia. 

1: o meu professor de português. 

2: eu tive 3, era o de físico-quimica, o de ciências, o de TIC… 

Entrevistador: não vamos considerar, só quem utiliza bem as tecnologias sem ser o professor 
de TIC. 

7: ah, dois o de português e o de história 

Entrevistador: excepto o de TIC, porque esses a gente sabe que trabalham bem. Mas e as 
outras áreas como a de história…? 

4: a minha era a de história, geografia, físico-quimica 

5: francês, português. 

3: físico-quimica, ciências 

6: português, geografia 

5: Historia e ciências 

8: português e história 

Entrevistador: eles produziam bem , naquele sentido de que vocês… 

7: sim sabiam, eram tecnologias e davam aula ao mesmo tempo, para que eu aprendesse. 

Entrevistador: Ok, ok. Agora vou perguntar uma coisa para vocês: acham que ser professor à 
15 anos e ser professor hoje requer as mesmas competências? 

Todos: não, não. 

7: mais responsabilidade. 

2: muito mais responsabilidade. Agora têm muito mais facilidade. 

Entrevistador: há 15 anos implicava mais responsabilidade? Porquê? 

1,2,3, 4: Sim, sim 

4: tinham mais responsabilidade… 



Entrevistador: Me explica um pouquinho isso melhor por favor. 

7: Não sei, sinceramente acho que tinham muito mais responsabilidade…porque a meu ver…a 
educação dos alunos também era outra antigamente… 

2: havia mais respeito 

7: havia mais respeito, logo havia mais responsabilidade do professor. Agora… 

3: parece que os professores têm mais facilidade porque têm os colaboradores e podem 
projectar. Antes tinham de fazer tudo à mão, letra grande não sei quê… 

7: eram mais responsáveis pelas notas dos alunos 

Entrevistador: mas hoje eles não são responsáveis? 

5: agora são avaliados pelos alunos que chumbam 

3: pois… 

Entrevistador: agora são o quê? 

5: avaliados pelos alunos que chumbam… 

3: realmente agora é pela avaliação… 

(discussão acerca da avaliação de professores e o número 7 tenta continuar o seu raciocínio 
avante mas não consegue) 

Entrevistador: Como? 

3: e é por causa da avaliação dos professores 

1: ya deve ser mesmo por isso 

7: acho que há uns anos era o aluno que se tinha de esforçar mais, agora é o professor que se 
tem de esforçar mais. 

(discussão ruidosa acerca do esforço ou não dos professores) 

Entrevistador: vocês concordam com o que o vosso colega falou? Ele falou que antes era o 
aluno que tinha de se esforçar mais, Hoje são os professores… 

3: exactamente 

2: hoje o professor diz que ainda vai tentar recuperar 

5: recuperação 

7: o professor ainda tenta fazer fichas de recuperação 

1: antigamente azar o deles, agora tenta fazer fichas e isso tudo… 



7: o professor tem uma comissão se o aluno não passar de ano. 

(risos) 

Entrevistador: que foi? 

7: nada, tá gravado! 

4: não faz mal nenhum… 

Entrevistador: pois está gravado? 

(o entrevistador chama a atenção para não falar com a mão na boca) 

7: nenhum professor vai ver? 

Entrevistador: não, nenhum dos professores vai ver. Acham que a idade, experiencia, tempo 
de serviços estão relacionados com a maior ou menor dinamização das tecnologias? 
(A maior parte responde sim) 

1: menor 

Entrevistador: nós vamos escutar uma menina a falar agora. (aponta para uma menina) 

8: eu? Os velhinhos nunca mexem nos computadores… 

Entrevistador: você acha que os velhinhos não mexem nos computadores? 

Rapazes: aí mexe, mexe 

5: a minha avó já trabalhou com eles … 

Rapazes: eh lá! 

Rapazes: ganda avó 

Rapazes: melhor que tu… 

(Muitos risos e conversas paralelas) 

Entrevistador: porque você acha que os velhinhos não mexem no computador? 

8: porque eles não conseguem 

Muita contestação por parte dos restantes colegas 

3: não conseguem?  

7: ah, não… não conseguem? 

2: isso é discriminação… 

5: ah, não, não, não  



6: não é assim… 

Entrevistador: a tua avó utilizou este ano? 

5: (acena com a cabeça) 

2: Meu Deus. Como é que é possível? 

5: a minha avó utilizou a internet, o Skype. 

2: Skype!? 

3: como é que possível? 

2: a tua avó é muita fashion, muita jovem 

Entrevistador: mas vocês acham mesmo que os professores mais antigos utilizam menos as 
tecnologias? 

(A maior parte diz que sim, mas o indivíduo numero 5 continua a defender a sua perspectiva e 
a número 8 tenta explicar a sua opinião, mas os rapazes não deixa gozando. O entrevistador 
tenta colocar ordem) 

Entrevistador: vocês concordam com o que ela falou? Que os professores mais antigos já estão 
habituados ao trabalho? 

3: sim, sim 

2: é o método deles de ensinarem. 

1: exacto, exacto 

3: pode não correr bem… 

Entrevistador: e na opinião de vocês esse trabalho é bom? 

1: não  

3: mais ou menos 

Entrevistador: vocês têm professores antigos, assim… 

3: sim, sim 

2: temos 

3: temos, temos 

Entrevistador: … sem tecnologia, vocês gostam do trabalho? 

(Alguém diz “Ui” quase a contar e ninguém entende a pergunta). 

Entrevistador: isso foi por causa da hora do almoço, né? 



3: hã? Ah, sim, sim,  

4: (ri-se) 

1: era melhor se tivesse sido de manha 

Entrevistador: ainda bem que nós viemos agora. Mas vocês acham mesmo que os professores 
mais antigos… 

3: sim, sim 

Entrevistador: então me fale de uma experiência que já tenha tido com um professor com mais 
anos de experiencia que não trabalhe assim tão bem ou trabalhe bem com a tecnologia? 

4: eu por acaso, o ano passado, a professora de português, que reformou-se o ano passado, já 
sabia trabalhar com computadores e se fosse preciso mandávamos trabalhos por e-mail e 
pedia-nos para a gente enviar. Ela já trabalhava bem e desenrascava … 

8: (e não tinha falta de vista?) 

Entrevistador: e ela já se reformou o ano passado? 

4: sim, e era uma boa professora. 

Entrevistador: e ela já usava. Viu? 

8: Ya. 

Entrevistador: acho que não tem muito a ver então? 

8: depende das pessoas. À pessoas mais activas que outras… 

Entrevistador: Claro 

4: e à pessoas que gostam de aprender 

3: claro, claro 

4: aprender 

1: e há pessoas que gostam das tecnologias… 

2: há velhotes resmungões, que só querem dormir e gozar a vida deles e dizem que não 
precisam disso para nada! 

Entrevistador: e agora me contem, vocês acham que alguma disciplina, português, matemática 
ou assim, que usa mais tecnologia ou outros equipamentos e porquê? 

4: este ano? 

7: este ano utilizam menos, acho eu 

Entrevistador: este ano, ano passado para vocês… 



2: físico-quimica, ciências  

1: física 

4: física, química e história. 

Entrevistador: físico – química e ciências 

2: historia também 

Entrevistador: mas vocês acham que essas disciplinas importantes… 

(Alguns dizem sim, outros não respondem…) 

7: história é importante e cada vez se sabe menos de historia. E toda a gente sabe que isso é 
importante, os alunos chegam ao secundário e deixam de ter historia se quiserem e não 
deviam, porque a história é muito importante. 

1: hã? 

Entrevistador: vocês acham? 

3: eu acho que a tecnologia devia ser importante no 10º, 11º e 12º ano 

Entrevistador: porquê? 

2: história de Portugal 

1: isso é uma seca portanto… 

3: eu não estou a dizer TIC. 

4: (em resposta a uma qualquer pergunta que veio do lado, Ah mas no ano passado ainda 
havia) 

Entrevistador: mas me fala uma coisa, por exemplo, Português! É uma disciplina que vocês 
consideram que precisa de tecnologia? 

4: não 

2: precisa. 

1: Porquê? 

(discutem sobre isso) 

Entrevistador: se o professor não for bom, não precisa 

7: mas porquê há professores maus? 

(Estás a dizer precisa porquê? Porque sim, é melhor - a discussão continua) 



Entrevistador: a utilização de tecnologias tem a ver com o professor? Se o professor é bom e 
utiliza tecnologias ou se utiliza pouco mas é bom… 

3: Não, não isso não tem nada a ver. 

2: não, não. 

7: depende. 

1: nenhum professor vai ver isto pois não? 

Entrevistador: Não 

5: Se visse o nosso professor de português ia perceber o que nós estamos a dizer. 

3: os alunos podem gostar mais mas também podem aprender menos. 

7: até pode ser ao contrario. 

7: acho que os professores de português estão mais contra as tecnologias. Por causa do 
Word… 

Entrevistador: você acha que os professores estão mais contra as tecnologias? 

1: o Word, o Word  

5: não é que escreve logo e aquilo automaticamente corrige 

3: eu acho que através dos computadores se pode simplificar a matéria com esquemas e 
gráficos… 

4: mas há pessoas que não aprendem assim. Há pessoas que só querem escrever, pois é assim 
que eu aprendo. E á as pessoas que querem inovar e depois… 

7: por exemplo o nosso professor de português, não acha mal utilizar as tecnologias para 
comunicar com os outros e à professores que acham… 

5: e porque devia de achar? 

2: há professores que acham … 

7: há professores que não gostam porque se usa o K, ou em vez de ser porquê utilizamos o PK 

Entrevistador: mas a questão que eu coloco aqui, é que o professor que não é tão bom na 
visão de vocês, se utilizar a tecnologia pode ficar? 

Todos os rapazes dizem não. 

3: não, tem de usar correctamente. 

2: ele usa como entende… 

5: depende, depende. 



3: os alunos podem não gostar. 

1: ele usa como achar, os alunos podem gostar mas não aprender 

Entrevistador: todos concordam com isso? 

2: Sim 

(discutem sobre ser a ultima vez que estão de acordo uns com os outros) 

Entrevistador: Me diz uma coisa gente, não o que viram este ano mas nos antigos, os 
professores sabem utilizar bem as actividades que fazem na sua profissão programas como 
Word, Excell, em geral? 

Os rapazes dizem que sim. 

3: Diga professora não percebi 

Entrevistador: Os professores que vocês têm ou que já conheceram sabem utilizar bem Word, 
power point, excell 

3: sim, sim 

5: Sim 

4: ah não, com power point não  

7: alguns 

Entrevistador: têm alguma experiencia de algum professor que não saiba digitar no Word? 

1: sim eu tenho. A minha stora de matemática era toda contente com um programa novo “ah 
isto é um programa novo, vou estreá-los agora com ele” e depois a escrever era para aí meia-
hora a meter a equação e depois ficava assim a olhar e depois metia assim a tecla (imitar uma 
pessoa a escrever num teclado) 

Entrevistador: mas essa utiliza a tecnologia, mas se calhar não era tão boa… 

(Muita discussão uns com outros sobre a utilização feita pelos professores acerca da 
tecnologia) 

Entrevistador: mas existe professor que leva tecnologia e não sabe utilizar na sala? 

1: hã, hã 

4: físico – química 

(falam uns com os outro de uma forma que não dá para perceber) 

1: à pois foi uma stora de matemática. Houve uma vez que tínhamos uma aula com o power 
point e queria que nos fossemos ver um filme. Então ela tava ali à meia-hora “Eu não percebo 
o que é que está a acontecer. Está tudo bem ligado…” não sei quê e nós não estávamos a 



prestar atenção, vai lá o homem, o auxiliar que ela foi chamar e depois de 15 minutos de 
tarem ali às voltas a verem os cabos todos, vai lá e ele liga a televisão. 

(Risos) 

3: isso é grave, aprendem uma vez em casa com o marido e com os filhos ou assim, chegam lá 
e esquecem-se e pedem-nos a para pôr. À como é que isto se resolve ou assim, depois pede-
nos a nós… 

Entrevistador: e em relação à pesquisa na Internet, consideram que os professores, sabem 
utilizar eficazmente… 

1, 2,3,6: não, não. 

Entrevistador: …os motores de busca comum? 

(continuam a afirmar que não) 

Entrevistador: os motores de busca como o Google por exemplo? 

3: a esse é simples, é fácil. 

5: acho que à uns cinco ou quatro 

3: acho que não nenhuma pessoa que não saiba o que é o Google. 

5: qual é o outro? 

3: havia umas pessoas no ano passado que davam coisas para a gente ver. Davam um trabalho 
de casa e depois punham um site no quadro para a gente ver. 

7: por exemplo tínhamos um trabalho de casa e vou deixar aqui um link para ajudar… 

Entrevistador: essa é a grande maioria dos professores? 

(a maior parte diz não) 

7: dois ou três 

Entrevistador: Mas vocês acham em que momento que os professores utilizam o Google? Fala 
você um pouco que eu mal escutei a sua voz… 

6: utilizam, muitos utilizam o Google… 

Entrevistador: em que momento eles vão para o Google? 

6: eu acho que eles preparam mais as coisas em casa e depois trazem já para a aula feito e 
alguns não, a minha antiga professora de história, alguns, alguns como ela pediam-nos a nós 
ajuda antes da aula. 

Entrevistador: ela pedia ajuda? 

6: ela pedia ajuda para ligar, como é que  se entrava e isso… 



Entrevistador: mas tipo os professores levam vocês para fazer pesquisas junto com vocês na 
sala de aula? 

(Todos respondem que não) 

Entrevistador: e outras aplicações da Web como o e-mail, o MSN, o Skype, acham que os 
professores utilizam? 

3: alguns 

Entrevistador: é da sua profissão? 

3: não  

4: o stor de português deu-nos o mail. 

(discutem entre eles e maior parte das respostas é sim e não) 

Entrevistador: vocês acham que este ano… mas como eles passaram o MSN deles para vocês? 

1: não, foi o Gmail, para nos mandarem trabalhos 

5: no ano passado foi o MSN 

3: o ano passado tinha a minha DT e ia falar com ela no MSN e ela perguntava-me cenas, como 
vão as coisas nas aulas e isso… 

Entrevistador: mas vocês acham que os professores utilizam assim com muita tranquilidade? 

3: não alguns professores não 

2: não gostam dos alunos 

4: pois é não gostam de se aproximar demasiado. 

3: que é para não dar confiança aos alunos. 

2: para não influenciar as notas… 

Entrevistador: e o que vocês acham disso? Dos professores darem ou não confiança para vocês 
conversarem com eles pela net? 

2: acho  que podiam dar sempre confiança 

(alguém tenta falar mas não consegue levar a ideia adiante) 

3: acho que um bom relacionamento entre o aluno e o professor incomoda com que 
melhorassem o trabalho e que as coisas funcionassem bem… 

5: mas deviam apoiar sempre os alunos… 

3: sim isso 



(começa a discutir sobre o favorecimento das notas por causa do contacto via Web, mas não 
se percebe os pontos de vista) 

Entrevistador: mas acham que favoreceu a nota isso? 

3: sim, até podia favorecer 

2: é dar graxa… isso 

7: eu também falava com a minha professora sempre pelo Hotmail 

5: mas isso não é dar graxa “então professora está tudo bem” 

Entrevistador: vocês acham que a conversa entre professor e aluno na internet, gera uma 
maior intimidade mais para amizade, é assim… 

4: é uma relação profissional… 

(Todos dizem eh!) 

4: não, tou a brincar, mas tirava-me sempre dúvidas 

Entrevistador: é isso que eu tou perguntando nesse sentido, de tirar dúvidas, de conversar 
sobre o tema da aula… pode ser? 

4: sim, sim 

3: sim 

2: a minha professora de português no ano passado antes do exame, ela ia para a internet e 
punha a turma toda na conversa… 

Entrevistador: ah isso vocês faziam? 

(Todos referem que sim) 

Entrevistador: ah e me digam ferramentas de edição como o Google Sites ou wikis? 

(Não isso não) 

Entrevistador: algum professor tem blog aqui? 

4: não 

Entrevistador: eles têm vergonha porquê? 

3: acho que envergonha mostrar o blog 

2: Porquê? 

Entrevistador: e eu queria saber essas redes sociais tipo facebook, hi5… o professor tem essas 
coisas? 



(Começam todos a rir e a dizer que não, até que…) 

3: sim, sim a nossa stora “amiga” tinha hi5 

7: a minha stora de física e a minha stora de EVT e ela tem blog 

Entrevistador: mas tem blog e ela fala sobre a vida pessoal dela? 

7: não 

7: não acho que não, nunca lá fui 

(outros riem-se) 

7: não, fui lá uma vez por assuntos pessoais 

Entrevistador: mas vocês acham normal os professores terem essas redes sociais? 

(mais uma vez uns dizem sim outros dizem não) 

Entrevistador (risos): você não acha normal um professor  ter? 

5: sei lá acho que sim 

(Grande discussão sobre se devia ou não ter) 

1: mas há que ter uma certa idade para perceber que isso do Hi5 e isso são coisas de putos. 

Entrevistador: você acha que Hi5 e isso são coisas de putos? 

1: acho 

3: não, eu acho que não 

7: não, eu acho que sim 

3: não, eu acho que mais putos a usarem, mas é para todos. 

4: é um meio de socialização actual 

3: os putos querem ver as raparigas no Hi5, as professores podem usar para ver outras cenas… 

1: ah isso agora miudinhas… 

(Alguém refere que é só para putos e aquele só por pensar que tem 18 anos já não é puto. O 
entrevistador refere qualquer coisa mas é abafado pelo barulho que há na sala) 

Entrevistador: você acha que isso já não faz nenhum sentido? 

1: não tou a brincar, não com  18, mas 

(Mais risos e conversas paralelas) 



Entrevistador: agora queria começar a falar com vocês um pouquinho sobre a formação 
docente dos professores, a formação dos professores de vocês. Acham mais adequado os 
professores dedicarem-se a aprender a aprender a usar adequadamente programas como 
Excell, Publisher ou antes a utilizar novas ferramentas de publicação na Web. Vocês acham que 
os professores têm de saber primeiro os básicos como o Word ou Excell… 

3: sim, sim 

Entrevistador: … ou eles já sabem isso e agora já podem ir para aplicativos? 

4: não eu acho que eles devem tentar aprender mais 

5: se já sabem isso já podem ir para outros aplicativos. 

4: não, eu acho que devem aperfeiçoar o seu conhecimento… 

3: não sei 

Entrevistador: Porquê você acha que eles não usam tão bem assim? 

4: eu acho que quanto mais souberem melhor, por exemplo… 

Entrevistador: se vocês tivessem de organizar um curso para o professor de vocês em 
tecnologias, sobre o que seria esse curso? 

7: sobre o que sabem 

Entrevistador: mas o que vocês acham que eles sabem e que podiam aprender mais? 

7: a utilizarem melhor o Word, o power point por exemplo dá para por filmes  e isso e muitos 
stores não sabem. 

Entrevistador: então vocês fariam mais um curso de Word ou excell ou fariam um curso para 
os professores trabalharem com Wikis? 

(alguns respondem sim) 

Entrevistador: porque vocês acham necessário? 

4: mas isso também é uma questão de pesquisa, na internet no Google, há muitos cursos 
rápidos a Net, a como se aprende a… 

Entrevistador: se você fosse responsável por esse curso hoje, qual seria a necessidade que 
você sente que os professores… o que você quereria que os seus professores soubessem 
trabalhar? 

4: (fica pensativo) 

Entrevistador: o que acham que os professores deviam…? 

3: sobre a internet? 



Entrevistador: sobre tecnologias. 

4: tudo 

(risos) 

2: deviam aprender os programas. 

Entrevistador: os programas !? 

1: básicos 

(todos os colegas dizem NÃO) 

7: então os básicos são power point 

(os risos continuam porque de certa forma discordam da resposta do colega) 

3: mais básicos que isso… o paint. 

(Conversas paralelas, a informação que se retira é nula) 

Entrevistador: vocês acham que os professores deviam explorar mais esses ambientes que os 
adolescentes usam? Os professores deviam usar esses ambientes? 

(alguém diz não) 

7: também depende das disciplinas. 

(começam a brincar com a comida e não deixam o colega continuar com o raciocínio, 
distraindo também o entrevistador) 

4: já chega, vá já chega 

Entrevistador: e agora sobre tecnologias e a apresentação do papel do professor. Como vocês 
acham que seria para vocês o professor ideal do século XXI? 

3: meninos vamos embora! 

(risos) 

(começa uma discussão sobre a posição dos professores de antigamente e sobre o professor 
de inglês) 

(o entrevistador pede silencio) 

(Todos presentes aqui e ali em casa) 

2: o professor de inglês é um professor do século XXI, porque nos compreende… 

Entrevistador: só um pouquinho porque senão não dá ouvir nada! 



2:é um professor novo, que nos compreende, as nossas atitudes e os nossos comportamentos. 
É um professor que às vezes também pode cometer erros que a gente comete, é muito meigo 
e é capaz de utilizar tecnologia como os outros. 

5: como é que sabes? 

(começam a falar de novo muito alto e não faz muito sentido) 

Entrevistador: o que é que você acha que é o professor do século XXI? 

2: todos deviam ser como o professor de inglês 

5:eu não acho,  ele disse que não gostava de testes que era uma coisa antiquada 

3: se a gente não fizer o que ele quer… 

4: estamos tramados 

5: por mim esta escola está cheia de professores antiquados. 

1: porquê? 

5: algumas coisas são outra não. Ainda há bocado se viu… 

2: ah isso é por causa de stress e do tempo de crise 

(mais opiniões, mas não faz muito sentido e não se ouve bem por causa da voz alta) 

Entrevistador: o professor do século XXI não vai ser stressado? 

1: vai 

3: mas o de português que é muito mais calmo não vai ser de  século XXI 

5: os professores mais velhotes mais velhinhos, são muito mais stressados que os novos. Os 
novos já conviveram com outros professores e os velhotes antes estavam habituados a 
trabalhar de uma maneira e agora trabalham de outra. 

Entrevistador: ah, muito bem. então vocês acham que o professor do século XXI não é só 
aquele que saiba trabalhar com as novas tecnologias mas sim aquele que saiba trabalhar com 
as novas tecnologias e conversar com os alunos? 

2,3,4,5,6: sim 

7: saber transmitir. 

1: claro 

Entrevistador: então e a escola do século XXI? O professor já sabemos e a escola? 

3: esta escola é do século XXI. 

(risos) 



4: não, eu acho que é do século XIX 

3: aqui não há muitas regras, não estou a dizer do aspecto físico 

2: não sei se é moderno, mas a gente pode sair quando quer e ninguém nos fecha nada 

Entrevistador: é uma escola mais ou menos sem regras… 

1: não, não é só por isso 

2: século XXI, tás parvo ou quê? 

5: não é aquela coisa sempre ali em cima, à não pode sair, tem que mostrar o cartão, não 
podes sair e… 

3: ninguém diz “há já passaste o cartão?” 

5: é ninguém diz nada. Ninguém tá a ver se já saíste ou não  

Entrevistador: essas competências que nós falámos sobre os professores que ele tem saber 
falar mais para vocês, que ele tem de ser mais compreensivo, simpático, porque foram essas 
as competências de que vocês falaram. Quais consideram a mais importante para o século XXI? 

7: simpático  

3: simpático 

1: simpático 

5: simpático 

2: na, na fale com o professor de inglês e você vai ver como é um professor do século XXI 

4: pois X muito directo, sempre muito directo. 

Entrevistador: sempre a pensar nas qualidades do professor de inglês. Que competências, 
porque é que ele é tão bom? 

5: é simpático… 

3: não, por acaso é um professor rígido 

2: exigente 

1: directo 

7: sincero 

4: ele quando diz bom fim de semana diz não bebam muito, a brincar com a gente, pronto é 
sincero 

Entrevistador: e ele trabalha com tecnologias? 



2: acredite que sim, acredite que sim 

4: prefere trabalhos orais a trabalhos escritos, do que testes 

(Muito barulho e mais conversas paralelas que de certa forma confirmam o que os colegas 
dizem acerca do professor de inglês) 

Entrevistador: ele falou que ele é jovem! 

(Mais conversa e destabilização) 

Entrevistador: então esse é o professor do século XXI! 

5: é muito porreiro 

4: o problema é chamar-se X 

3: pronto já estragaste tudo 

Entrevistador: e pensando agora no papel das tecnologias no futuro de vocês, certo? Nós 
podemos conversar um bocadinho sobre isso, sobre o futuro… de vocês de formação. 
Consideram que utilizar as tecnologias vai ser importante para vocês quando ingressarem no 
ensino superior? 

(Vários respondem que sim) 

3: Acho muito importante… 

5: sim por exemplo livros… que estão na internet 

Entrevistador: ok livros que estão na internet? 

7: É onde vamos buscar a informação. 

Entrevistador: é onde vamos buscar  a informação…. 

5: Quando fizermos uma tese, falar de uma coisa que ninguém falou convém ir à net, convém 
ir à internet ver se alguém já escreveu 

2,3,4: ah ya sim é verdade 

Entrevistador: ah, então pesquisas…. 

1: mas às vezes as coisas são um bocado diferentes daquilo que está na internet. 

Entrevistador: então é assim, é mais diferenciação do mercado de trabalho… 

1: que tal fazer um trabalho diferente do que está na net. 

3: e que tal fazeres menos javardice? 

Entrevistador: Acham que os professores do ensino superior esperam que os alunos saibam 
utilizar as tecnologias? 



5: Sim 

2: Acho que quando eles falam já esperam que alunos usem todos. 

(mais risos derivados dos assuntos das conversas paralelas) 

Entrevistador: então vocês acham que os professores já esperam que os alunos… 

6: é uma coisa diferente 

3: é isso mesmo 

2: então já desde os seis anos usam o Magalhães 

(para fazerem ver o seu ponto de vista tornam a conversa ainda mais barulhenta e com muitos 
risos) 

Entrevistador: vocês acham que os professores de ensino superior já escrevem… 

(Desatam a rir muito alto, fazendo com que o entrevistador perca o racicionio) 

Entrevistador: VocÊs se comportam!? Porque é que vocês estão rindo? 

3: Não contes (e continuam a rir) 

Entrevistador: Vocês se importam com o que a colega falou que os professores do ensino 
superior já esperam… 

4: sim, mas é assim, dizem para nós fazermos este trabalho, mas para não fazermos logo copy-
past. Sabem logo que a gente vai à internet e tal e que copiamos aquilo. 

(Conversa entre 3 e 5 muito ruidosa e nada a haver com a temática) 

Entrevistador: os professores do ensino superior, esperam que vocês trabalhem com 
tecnologias, mas acham que eles trabalham? 

Rapazes: tou a ouvir mal( continuam as gargalhadas e desinteresse) 

Entrevistador: acham que os professores do ensino superior trabalham com tecnologia? 

1: Claro! É diferente, para fazer os testes tem de ser logo a computador. 

3: Sim agora a faculdade é quase tudo trabalhos de computador apresentações  e isso tudo. 

(Conversas paralelas relativas ou não ao assunto) 

Entrevistador: então eles sabem trabalhar no computador, mais ou menos que os de ensino 
secundário? 

2: Não, tem de ser mais 

Entrevistador: Mais? Agora que estão no ensino secundário provalmente ainda não definiram, 
mas sabem o que vão fazer. 



1: eu quero ser economista. 

3: medicina 

(começam de novo a falar muito alto) 

Entrevistador: vocês ainda não sabem qual é o curso, esse  que vão fazer na faculdade? 

4: não, eu por exemplo pratico desporto e quero ver se sigo o desporto que estou a ter… 

Entrevistador: e vocês acha que no desporto a tecnologia é importante? 

4: não, só se for no caso do ténis que usasse agora, para ver se a bola saiu ou não. No futebol 
acho que se tentou mas não se conseguiu. 

(Conversa acerca das imagens do futebol) 

Entrevistador: e alguém quer seguir alguma outra carreira? Alguém já sabe mais ou menos. 

3: quero ser médico 

Entrevistador: medicina? 

(muitos dos colegas desatam a rir) 

3: estou em saúde 

Entrevistador: em saúde e tecnologia vocês acham que tecnologia é importante? 

(todos dizem que sim) 

3: eu queria ser neurocirurgião ou cirurgião plástico 

Entrevistador: e aí tem tecnologia…  para essa preparação para o ensino superior, acham que 
as escolas em geral estão preparando bem os alunos para chegarem ao ensino superior. 

5: não 

3: mais ou menos, em certas disciplinas 

5: depende, à escolas que sim e outras que não. 

2: professora, no nosso curso a matemática vamos  bem preparados 

Entrevistador: então você acha que para matemática você vai bem preparado? 

(não responde mas deve pensar que sim) 

Entrevistador: vocês acham que há algum curso do ensino superior onde é mais importante 
usar mais a tecnologia? 

(Silêncio) 

Entrevistador: ou todos? 



3: não 

7: as perspectivas são… 

4: algumas usam mais que outros 

2: todas usam um pouco de tecnologia 

(a conversa continua no mesmo sentido mas muito trapalhona e com assobios) 

Entrevistador: eu vou fazer uma pergunta para vocês, como vocês vêem a escola daqui a 10 
anos? 

3: muito evoluída 

5: só computadores! Cada aluno tem o seu computador…. 

(todos querem falar ao mesmo tempo e ninguém se entende) 

Entrevistador: Só um pouquinho gente! 

7: as salas vão ser interactivas 

(todos comentam a ideia e até admitem que possam acontecer coisas só com o bater de 
palmas) 

Entrevistador: as salas de aula já vão ser mais interactivas daqui a 10 anos? E como vai ser o 
conceito de turma? 

3: somos nós e mais cinco PC’s 

(muitos risos e gargalhadas)  

Entrevistador: será que vai ser isso mesmo? seremos menos? 

4: haverá mais trabalhos em grupo e cada um terá o seu computador 

2: haverá mais Magalhães 

1: por exemplo as cópias de livros já vêem em pdf para o computador 

4: agora também já há isso 

1: agora com aquilo do e-escola e isso já haverá computadores e já não chega à escola e há 
roubo, pois todos têm hipótese de o ter 

(já ninguém presta atenção ao entrevistador) 

Entrevistador: e a avaliação daqui a 10 anos vai ser como? 

2: a avaliação vai ser baseada no que nós fazemos nos computadores 

(continuam os risos e gargalhadas, já estão todos dispersos e não prestam atenção) 



Entrevistador: a avaliação vai ser baseada no que vocês fazem no computador, vocês acham 
isso mesmo? 

2: sim, na nossa capacidade de trabalharmos com computadores 

Entrevistador: a avaliação vai ser vocês trabalharem com computadores durante 10 anos! 

3: não 

4: não acredito! 

Entrevistador: deixa eu fazer uma pergunta para vocês! Qual é o papel, numa palavra, qual é o 
papel do professor hoje? 

4: ajudar os alunos a fazer os trabalhos 

(vários dizem “numa palavra”) 

Entrevistador: pode ser, pode ser 

4: ajudar! 

5: ajudar, ensinar, cooperar! 

3: dançar 

(risos) 

Entrevistador: colaborar! E para o aluno? Qual é o papel de vocês hoje na escola? 

4: aprender 

2: aprender 

5: aprender 

(colaborar; educação) 

1: colaboração 

3: os professores ensinam, o aluno aprende, não há relações de amizade, não há nada 

Entrevistador: e me falem uma coisa. Qual vai ser o papel do professor daqui a 10 anos? 

3: nada, ele não vai fazer nada… 

2: eu acho que vai por os computadores na sala 

1: vai fazer a aula em casa stora. 

4: vai perguntar, fez o trabalho de casa? Sim, pode-se ir embora 

1: ah isso também não. Vai trabalhar mais em casa do que na aula 



2: pois é isso… 

1: eu acho que vamos ter aulas em casa 

3: já há 

Entrevistador: e qual vai ser o papel do aluno [na aprendizagem]? 

(já estão com vontade de ir embora) 

1: nada 

3: fácil 

7:mais fácil de aprender pelos computadores 

5: eu mais facilmente lia aqueles livros do computador do que em papel. 

7: aprendemos no computador, lemos no computador! 

1: eu mais rapidamente lia um daqueles livros no computador do que no papel 

4: no PC tamos sempre a passar e nem tamos a dar conta do número de páginas. A gente olha 
para um livro diz épa não vou ler isto. 

1: ya, ya 

2: ou então ter que apontar sempre para o quadro… 

3: generalizava o que tava no quadro e depois imprimia por mail. 

(continuam a discutir acerca do assunto de uma forma descoordenada) 

Entrevistador: Pessoal, eu queria agradecer, mas antes queria perguntar alguém quer falar 
alguma experiencia nesse sentido de formação sobre a tecnologia e vocês queriam contar 
alguma coisa. 

5: Não  

3: não tou bem a visionar, mas acho que não 

4: acho que não. 

Entrevistador: eu espero que eu consiga transcrever tudo aquilo que vocês falaram, que eu 
vou entender um pouco da gravação. […] deixa então eu agradecer, acho que vocês têm aula 
agora. 



E: Ok. Gostava que me dissessem os vossos nomes. Você como é que se chama? 

1: 1 

2: 2 

3: 3 

4: 4 

5: 5 

6: 6 

7: 7 

8: 8 

9: 9 

10:10 

E: eu sou a… eu não sei se a vossa professora de português contou o enredo. 

Todos: não (risos) 

E: mau, eu trabalho no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e nós estamos a fazer 
um estudo sobre as tecnologias e sobre a maneira como os professores agem ou não agem de 
forma inteligente com as tecnologias, tá bem? Como eu estava a dizer, tudo o que vocês 
disserem aqui dentro fica aqui, de acordo com o que o protocolo dizia. Mas até era bom que as 
pessoas soubesse, abrir-lhes os olhos para fazerem realmente outro tipo de trabalho, mas 
como protocolo não vai sair aqui. Mas não vamos fazer nada de mais. Podem comer à 
vontade. Vou abrir a Coca Cola, senão já sei… 

8: posso? 

E: pode 

(risos) 

7: devia ter agitado antes. 

E: pois era 

(risos) 

7: devia ter agitado. 

E: vou beber a água. Podem comer à vontade que à mais dentro do saco. 

(risos e servem-se da comida e da bebida) 

3: passa-me aí a coca-cola? 



8, 9, 10: (pegam na coca-cola) e passam a 3 

8: mas tá fechado! 

3: obrigado 

E: ok, vou iniciando o guião com perguntas, senão houver alguma que vocês percebam bem, 
digam para eu explicar melhor! O guião não é mais nada do que a maneira que eu e a minha 
colega que está na sala ao lado fazermos as perguntas. Tá bem. Alguma dúvida? Alguma 
questão? 

Alguns respondem não. 

E: não? Pronto, então a ideia que nos levou a estar aqui convosco é termos a sensação que às 
vezes as escolas e os professores não dão tempo suficiente aos alunos para falarem sobre 
aquilo que pensam, neste caso a tecnologia e hoje em dia uma das coisas que faz parte da 
nossa vida é por exemplo o telemóvel. Quem é que sai de casa sem telemóvel? 

Todos: risos 

3: nunca me esqueço. Raramente. 

E: raramente. 

3: raramente. 

E: e o computador? Quem não usa computador em casa? 

7: eu!. Tá avariado. 

E; ta avariado. 

7: era muito caro. 

E: foste tu que avariaste? 

7: não tinha comandos! 

8: obviamente 

E: então eu estou a perguntar-vos estas coisas todas sobre os telemóveis, os leitores de mp3, 
os computadores porque os vossos professores, a nossa preocupação é ajudar os professores a 
rodearem-se dessas coisas todas. Atendendo a que eles não tiveram todas as coisas que vocês 
tiveram e todas estas coisas fazem parte da realidade. Bem, então alguém aqui se lembra de 
um momento da vida, da vossa vida em que não houvesse toda esta tecnologia à vossa volta? 
Alguém se lembra de não haver televisão? De não haver telefone? De não haver telemóvel? 
Alguém se lembra? 

4: lembro-me daqueles telemóveis que pareciam uns tijolos… 

8: na terra do meu avô não há electricidade, não há água 



E: vou fechar a janela (levanta-se e vai fechar). Então isso é na terra do seu avô! 

8: sim 

E: é isso? 

8: sim.  

E: Isto não vai fechar pois não? 

7: há umas que não fecham! (1,2,3,4 olham para trás, para ver E a fechar a janela). 

E: e além do vosso colega vocês, têm algum episódio? 

3: nos açores 

4: pois se calhar quando fui aos Açores não havia rede de telemóvel. As pessoas não se 
lembram de não ter rede… 

3: certas zonas do Alentejo, também não têm rede… 

E: não? 

3: não por exemplo Coruche, mais para dentro do Alentejo, mas normalmente não há Net. 

(barulho de moto ao fundo) 

E: mas não é assim completamente normal? Ou é? 

Todos: não 

E: vocês moram aqui em Lisboa e aqui à rede? 

(na generalidade todos dizem sim) 

E: isso é importante. E contem-me lá. Isso na vossa vida é importante ou não é importante? Ou 
há outras escolhas… 

(o numero diz 8 qualquer coisa mas como tem a boca cheia não se percebe. Todos riem) 

5: para comunicar com os amigos e isso… 

E: é? 

5: é mais ou menos isso… 

E: etc. a segunda pergunta que vos queria fazer e atendendo às várias funcionalidades da 
tecnologia e quando falo de tecnologia não é só computadores, também tou a falar de 
telemóveis e isso, de PDAS… 

8: de consolas? 

E: de consolas, da Wii, PSP’s, essas coisas todas… 



7: a televisão também é? 

E: hum, hum. Tecnologia, Nós tamos na era da televisão digital, já não tamos na era da 
televisão de quatro canais nacionais, é premir um botão… ligamos a televisão e não só 
pudemos seleccionar os canais que queremos, temos uma variedade imensa, e não só também 
há aqueles televisões em que nós pomos a gravar um programa e depois vemos mais tarde, 
ok? 

Todos acenam com a cabeça. 

E: então o que eu vos queria perguntar era se acham que estas coisas, ter estes aparelhos 
dentro da nossa vida, se isso vai mudar alguma coisa? Sobre os nossos hábitos, sobre (não se 
percebe passa um autocarro) 

8: há pessoas ficam viciadas a enviar mensagens. Por exemplo, eu quando não tenho nada que 
fazer jogo. 

E: que jogos é que costuma jogar? 

8: é da playstation 

E: diga que eu posso conhecer. 

8: wall – e, metro…, o… mais? 

(risos) 

8: (…)Max 

9: isso faz mal ao cérebro… 

(risos) 

E (vira-se para as meninas): e não jogam também? 

As meninas dizem que não jogam as jogos referidos mas ao Singstar.  

4: só Nintendo. 

3,5: Singstar. 

(conversa impercebível) 

E: e além de jogar o que fazem mais? 

8: ver televisão. 

5: ver televisão, mensagens. 

E: é sempre com os vossos amigos?  

4: sim 



3: MSN, Hi5 

9: às vezes quando não há televisão, não apetece jogar e dormesse. Põem-se uma música 
ambiente 

E: também serve ouvir-se musicas? Põe músicas, ouvir-se músicas.  

(alguns acenam que sim) 

E: sabem que (…) (houvesse lá um barulho que impossibilita perceber o que foi dito) 

(acenam com a cabeça que sim) 

E: para melhor para pior 

3: eu acho que as pessoas ficaram um pouco (…) por saber como é que é.  

E: é importante: 

10: se soubermos usar, na quantidade certa, acho que melhorou. 

5: (…) não sei… mas é mais fácil. 

E: se nós soubermos usar bem, devemos usar, mas agora tudo, tudo e pensando mal tava a ser 
prejudicial. 

E: o uso do computador, o computador, para que usam o computador? 

5: Hi5 

(outros colegas lhe seguem o exemplo) 

7: you tube. 

(alguns acenam dizendo também que sim) 

4: Hi5 e You tube 

E: e trabalham? Ver um vídeo no you tube (respondendo a um rapaz) 

7: sim. 

E: ah! 

3: Google. 

9: sim, Google. 

E: ah! Google. Fazer uma pesquisa no Google e pesquisar coisas e verem aquelas paginas… 
procurar amigos novos? 

2 e 3: (dizem que sim) 

4: andar há caça de professores (risos) 



E: ver as paginas pessoais uns dos outros, muito bem. Quem é que falou em professores? 

3: alguns pedem relatórios. 

4: ou pesquisas, também para fazer. 

E:  ah também fazem trabalhos para a escola, mas maioritariamente é para…? 

4: redes sociais e vídeos. 

E: hum, mais outras coisas. 

(risos dos outros colegas) 

4: então  é isso! 

E: quantos amigos? 

2 e 3: (respondem mas não se entende a resposta) 

7: centenas! 

4: 700 e tal ou assim uma coisa! 

9: não conhecem pois não? 

4: também se te visse lá… 

(risos) 

4: não, eu antes aceitava todos mas agora só aceito os que conheço! (risos) 

E: aguenta sem mexer, um dia, uma semana? 

9: já tive um mês sem… foi doloroso! 

5: eu também já. Foi um bocado difícil. 

E: acesso normal…? 

10: eu tive sem net durante uns tempos e tinha consola. 

E: não, não, não, não… 

10: nem televisão? 

E: senão houver telemóveis ou internet, ou não sei quê, mas desde que haja televisão dá para 
compensar? 

5: mais ou menos, se for um dia inteiro… 

8: tamos a aprender muito sobre as serie de televisão 

(risos generalizados) 



E: então e como é que se sentem por utilizar os telemóveis, ou os telemóveis não, utilizam 
mais o computador… para fazer os horários da escola, para fazer as pesquisas, preparar 
apresentações, coisas do género. Quando usam para a escola é sobretudo porque acham que 
é uma boa opção ou porque é o professor que vos pede? 

9: não necessariamente. 

E: acena com a cabeça que sim 

7: eles não obrigam, mas nos achamos que pode ser melhor 

10: pode ser à mão ou se pelo menos usamos o computador(perde o fio de raciocínio) 

9: o computador… 

3: não sei quando é que foi a ultima vez que eles nos deram o llivro ou assim. Agora tiramos 
tudo da internet. 

E: há pelo menos um sitio na internet 

9: (diz qualquer coisa mas não se percebe) 

E: há professores que preferem os trabalhos feitos à mão? 

4: mais preferem a computador! 

3: olha que não. Talvez até achem original entregar tudo a computador. 

2: têm medo do copy-past 

E: ah têm medo que vocês façam… 

2: sim, muito 

9: também podem ir ver onde é que tá! 

E: e quando fazem há mão, não fazem copy past? 

4: não ia ter esse trabalho… 

E: pois demora mais tempo 

(risos) 

E: e apresentações? Costumam fazer apresentações nas aulas? 

(alguns dizem sim, outros acenam com a cabeça) 

4: sim, power points, vídeos 

E: e usam sempre o computador? 

(a maior parte diz sim) 



10: as vezes entregamos trabalhos (perde o racicionio) 

3: às vezes entregamos em DVD, mas pronto, é sempre em computador, utilizando o 
retroprojector 

E: não é assim? 

9: tava a dizer que a escola delas deve ter grandes recursos porque a nossa tinha… 

3: tínhamos power point em todas as salas. 

4: retroprojectores no tecto 

3: computadores para cada aluno. Pronto com aquela coisa, par projectar os PPT 

5: pois mas agora… 

E: e vocês já estavam cá nesta escola? 

(os rapazes dizem que não) 

4: esta escola é só a partir do 10º 

9: a nossa escola era maior, a antiga! 

E: e não tinha nada disso? 

10: não. 

E: e a vossa não tinha disso? 

9: retroprojector ou lá o que era… 

(risos) 

E: computadores pessoais 

7: sim 

E: vocês vieram de escolas diferentes, já percebi? 

(referem que sim) 

E (apontando para as raparigas): e não vossa usavam muitissimos materiais? 

4: sim 

E: e aqui no Camões? 

9: ainda não tivemos aulas suficientes para… 

5: … o gravador 

E: olhando para aqui… 



(começam todos a falar ao mesmo tempo e não se percebe bem o que dizem) 

9: o stor de português até acho que usa computadores para dar aulas 

E: o professor de português? 

4: sim.  

5: até houve professores que nos pediram o mail a todos 

3: para enviar trabalhos e para receber e  

5: e para falarmos… 

3: blogs e assim 

5: eu pelo menos acho que em termos de tecnologia… 

E (raparigas): e como é que era no ano passado na vossa escola? 

4: nós tínhamos uma plataforma online. Que era uma plataforma chama plataforma Moodle, 
onde os professores colocavam lá o material e coisas que davam para falar… 

3: PPt’s e … 

4: tínhamos tudo ali. Távamos mais com eles e assim… 

E: qual era a escola? 

3 e 4: Vasco da Gama. 

9: muito bem! 

E: então os professores usavam o Moodle para vos darem os materiais das aulas? 

4: sim, sim 

5: mas não eram todos eram só alguns 

3: eram só aqueles que sabiam mexer. 

E: e vocês (virando-se para os rapazes)? 

(não se percebe muito do que dizem. Pelo que dá para entender utilizavam materiais virtuais e 
o Hi5 em todas as aulas) 

E: então usavam? 

(referem que não eram jogos e depois riem e como estão a comer não se percebe) 

E: percebo, percebo 

E: então e se eu vos perguntasse que grupo é que consegue trabalhar melhor com as 
tecnologias? Alunos ou professores? 



(todos respondem alunos) 

E: é garantido? 

7: não sei, não sei 

E: acham que conseguem trabalhar com tecnologias à vontade? 

4: depende das pessoas. Até para aí aos 42 conseguem trabalhar bem. 

(risos) 

5: o meu professor de português, parece mais velho e… 

4: achas que isso interessa? 

E: acham que os professores mais novos… 

4: sim têm mais facilidade. 

E: e os que cá estão não são excepção, só confirmam a regra 

E: então e vocês? Todos os professores de tecnologias, acham que vocês podem ajudar a que 
eles usam melhor? Por exemplo a usar um data show… 

4: ensinei uma professora minha a jogar… 

E: ok e quem é k ensinou mais coisas aos professores? 

7 e 8: não… 

3: tu ensinas-te a …? 

5: pois, ensinei à minha professora um LOL e essas coisas todas 

E: ah ok, aquela linguagem característica dos chats? Mas acham que se quanto mais eles se 
esforcem conseguem tentar mudar…? 

5: é que nós estamos um dia inteiro… a fazer , mexer em tecnologias. Eles não tanto 

2: eles fazem um grande esforço para fazer melhor, para ter sempre melhores lições 

E: acha que sim? 

2: sim 

E: normalmente os vossos pais ajudam? 

2: sim 

5: os pais normalmente ajuda no PPT em outras coisas? 

E: mais têm mais ou menos dificuldade que as crianças que os adolescentes? 



5: foi a minha mãe que me ensinou a trabalhar no computador. Tipo ela não vai ao Hi5 ou 
Messenger. Eu também não vou ao Outlook que ela usa para os mails. 

E: vocês ambientes diferentes que os vossos pais usam nos computadores ou que os vossos 
professores? 

(poucos respondem sim) 

E: tá bem. Vamos então perceber como os vossos professores encaram as tecnologias e se eles 
as usam em sala de aula? Acham que é diferente, para preparar as aulas e depois a maneira 
como usam na sala de aula? 

7: sim 

E: acham que sim? 

7: como eles usam nas aulas… 

3: nós também estamos só a dizer que eles davam aulas em PPT’s ou vídeos… mas pronto a 
stora Alexandra ela dava PPT’s, vídeos e animações 

5: nem era preciso tirar apontamentos. Ela ia por na plataforma para nós estudarmos em casa. 

3: tava tudo à frente dos nossos olhos, imagens e explicação. 

E: já percebi, então acham que…? 

4: facilita a aprendizagem… 

(conversas paralelas sobre o assunto) 

4: é mais apelativo do que estar a escrever no quadro. 

E: acha…? 

8: não! Ainda no ano passado… 

10: as aulas são mais ou menos chatas, assim é melhor. 

8: no ano passado nós tínhamos uma professora que era a professora de TIC, que também 
fazia assim só que ela… e nós nem precisávamos de saber a meteria, porque ela tinha aquilo, 
lia e próximo, lia e já tá… 

4: mas a nossa explicava e nós tomávamos notas. 

8:  a nossa só lia. 

E: como dizia a vossa colega eles usavam as tecnologias como complemento daquilo que iam 
ensinar e na vossa… 

8: usavam as tecnologias para conseguir ensinar. 

(risos) 



E: tá bem. Então como compensação tome lá isto… tá bem então são professores diferentes. A 
tecnologia é a mesma, mas é usada de formas diferentes. Então os PPT’s ou as apresentações 
em PPT podem nem sempre ser positivas… 

5: sim mas sempre é melhor do que tarem ali a ler 

4: há professores em que as aulas são só ler o livro. 

E: o que? 

(começam a rir e a conversa não se entende) 

4: era gago 

3: ela pedia para ler um aluno gago… 

4: aquilo não se percebia muito bem 

E: isso devia ser muito divertido 

(risos) 

5: sim as aulas eram muito divertidas 

E: isso foi em quê? Moral? 

3 e 4: CFQ 

E: ah, CFQ tá bem.  Se tivéssemos que pensar nos professores do ano passado vocês diziam 
que sei lá 50%, 100%, 20%... qual é que acham ser realmente a percentagem que utiliza as 
tecnologias no seu trabalho? 

7: o stores do ano passado? 2 %. 

E: sim. O que estou a perguntar é a percentagem de professores do ano passado. 

(discutem percentagens) 

E (para rapazes): então é o que? 30%? 

8: 2% 

7: sim 30% 

9: 11% 

E (para raparigas): e vocês? Os vossos colegas disseram entre 2 e 10%. 

4: nós estávamos a pensar… em quantos já contaste? (para 5) 

5: 5 

4: cinco professores usavam. 



5: dois que não usavam, o de matemática e o de francês. 

4: pronto. Quem é que falta? 

1: na minha escola o ano passado acho que era 50% 

E: acha que é 50%? 

1: sim acho que sim. Porque tínhamos muitas aulas com PPT e apresentação… às vezes a 
professora de CFQ levava PPT, a professora de Frances também, alguns levavam leitores de CD 

E: exactamente, várias aulas 

4: seis professores levavam tecnologias. 

E: ah então isso é quase 60% 

7: a professora de Geografia usava mas não sabia. 

4: ah pois é a de Geografia, então são 7 a 9. 

2: 50 % 

3: ah pois, nós sabemos que eles usavam, se calhar não utilizavam todas as aulas mas nós 
sabemos que eles usavam. 

4: e comunicavam connosco através do mail. 

E: e acham que utilizam mais fora da sala do que convosco era isso? 

3 e 4: sim 

5: até porque têm de escrever os testes por computador, não é à mão. 

3: não era há máquina de escrever a professora de francês? 

4: mas uma professora nossa não sabia fazer copy-past e eu tive de a ensinar. 

3: quem? 

4: a de CFQ 

E: então acham que há muitos que usam… 

4: sim, mas este ano acho… 

E: vocês conseguem ver aqueles que podem usar… 

2: dá para ver assim… 

5: o stor de português foi uma surpresa 

6: a stora de matemática não deve usar 



E: podem confessar que no final do ano lectivo vamos mostrar. 

6: qual é o seu mail? 

E: então deixe-me perguntar uma coisa. As tecnologias são mais trabalho de casa do que na 
escola… agora atendendo aquilo que é o trabalho de um professor vocês acham que eles 
precisavam de saber há 15 ou 16 anos é a mesma coisa? 

5: não, quer dizer, continua a ter a mesma idade. A matéria também é praticamente a mesma, 
mas agora há pedagogias diferentes. 

8: aprender é mais fácil, antigamente ensinavam mais coisas… 

E: já percebi, os conteudos eram demais? 

8: agora ensinam menos e têm as novas tecnologias. 

1: eu acho que como a ciência evolui mais coisas, nós agora temos de saber coisas que antes 
tavam correctas e que agora para os professores já não são verdadeiras. 

E: se calhar não é a quantidade de conteúdos mas o que estava dentro de cada conteúdo em si 
mudou. E imaginam um professor há 15 anos nesta, é difícil… 

8: a sala era igual. 

E: imaginem o que era, os vossos pais não deviam ter 15 anos há 15 anos. Imaginem pessoas 
da vossa idade, não é pessoas que agora têm 30, aqui dentro desta sala, se acham que o 
professor que eles naquela altura tinham à frente e o professor que hoje em dia aparece há 
vossa frente se mudou muito senão mudou muito. As competências que ele tem para ser 
professor hoje em dia eram as de antigamente? 

8: professora é difícil nós não estávamos cá há 15 anos. 

E: foi da coca-cola fez efeito. 

3: nas tecnologias pronto eu acho que um professor pode ser bom professor sem usar as 
tecnologias 

E: sim, sim. 

8: eu tinha uma boa professora de matemática que gostava de ter 

E: e era boa professora? 

8: há melhor mas… 

E: então vamos pensar assim, o que faz para vocês um professor ser um bom professor? 

8: ensinar bem. 

9: não mandar muitos TPC’s, é uma maneira de ensinar que eu não compreendo porque se 
manda muitos TPC’s e não se dá matéria. 



4: ah, ya 

9: devia dar matéria e não se mandar tantos TPC’s 

E: é como se o TPC compensasse a aula! 

4: eu não sou contra os TPC’s, pois os TPC’s são a maneira de retermos a matéria que damos 
em aula, mas quando nos mandam TPC’s sem terem dado a matéria é um bocado chato. 

9: nós não vamos referir o nome 

E: claro, mesmo se vocês falassem eu não sabia quem era. Ninguém vos obriga a dizer nada. 

9: mas pronto eu digo é a stora de matemática deste ano. 

E: ah, ok. Mas o que queria dizer? 

1: ainda melhor… principalmente, é resolver exercícios na aula, só que a nosso nível da área de 
ciências, matemática, CFQ, acho que para se perceber bem as matérias têm de se resolver 
exercícios e mesmo nas outras disciplinas, têm que se resolver exercícios com o professore 
porque acho que é o modo de se perceber melhor e memorizar-se melhor a matéria. 

E: então põr o professor na sala de aula a resolver exercícios. 

3: e por as coisas não de uma forma tão monótona. Ter sempre a mesma voz… a stora de 
matemática… a nossa pelo menos tem sempre a mesma voz muito igual sempre um pouco 
baixa pronto… 

8: o professor tem que se dar bem com os alunos (as raparigas concordam) e não mandar 
tantos trabalhos de casa, porque têm as aulas e assim podemos descansar em casa. Quem 
tiver duvidas se quiser faz na aula. 

9: mais vale uma pessoa tar concentrada naquilo, fazer o exercício todo bem do que mandar 
mil TPC’s e uma pessoa faz aquilo à balda 

E: então o TPC é útil desde que seja em quantidade considerável. 

1: nós este ano temos disciplinas como por exemplo, exato matemática em que temos um 
horário muito apertado às 18 e 30 e… 

5: chega às 9 e não queremos mais 

4: é muito chato ter TPC’s em que o resultado dá certo, só que, nos obriga a fazer À maneira 
deles. 

8: já aconteceu este ano, um colega nosso extremamente inteligente resolver um exercício e 
depois a professora tentar explicar isso aos colegas, tornasse muito complicada. 

E: o colega teria explicado melhor o exercício. 

5: ela complica 



E: então e além do facto de saber dar matéria, ter uma visão adequada do trabalho que vos 
pedem. Outra competência que um professor deve ter é relacionar-se com os alunos… 

5: nem demasiado próximo nem demasiado distante 

E: o que é que acham que é mais importante no trabalho do professor, saber relacionar-se 
convosco, mas também… 

9: impor respeito 

E: exactamente 

4: isso também é importante 

9: impor respeito… e não portem-se como quiserem 

4: mas nós por vezes ganhamos respeito e admiração por eles 

7: o professor de inglês 

4: disse que se nós acabássemos o teste diagnostico rápido podíamos ir para casa fazer o que 
quiséssemos… 

(risos) 

3: imaginem as coisas maravilhosas que podiam tar a fazer lá fora. 

4: piadas sobre como nós íamos começar o ano. 

3: vocês agoram observam melhor e vão ver que eu não sou boa pessoa 

E: ok, então tamos a ver que tão a fazer um trabalho… 

7: ele está muito mau… 

E: só pode estar… e se tivessem de seleccionar a competência mais forte de um professor qual 
era? 

7: leccionar 

5: pois isso é um bocado vago, acho que devia ser tornar a matéria mais interessante… não 
seja aquela coisa secante 

4:havia um professor que punha musica 

3: e nos punha a cantar 

7: mas era um professor bom? 

4: era! 

E: há diferentes maneiras de tornar as coisas interessantes 



4: impunha imenso respeito 

E: isso era professor de que? 

4: ciências 

E: se eu vos perguntasse se existem disciplinas onde a integração das tecnologias pode ser 
mais sentida e outras em que acontecesse com menos frequência acham que era fácil de 
identificar? 

10: línguas não usam tanto as tecnologias 

1: eu acho que por exemplo acho que as disciplinas de línguas como são mais maçudas como 
historia e geografia, acho que tinham mais valor se usassem as tecnologias, enquanto eu 
consigo por exemplo em CFQ e isso, acho que pronto acho que tenho de fazer experiencias, 
mas isso não é propriamente das tecnologias de facto apresentasse em computadores ou 
assim. Acho mais importante uma matéria que seja mais… mais cálculos numa matéria que 
mais teoria. 

E: então, na opinião do vosso colega é que nas disciplinas que isso acontece com mais 
facilidade, porque faz parte, as TIC faz parte e a vossa colega acha que na língua portuguesa, 
nas línguas há espaço para integrar as tecnologias. 

2: eu no ano passado tinha uma professora e era uma das que usava tecnologias, era 
professora de português, nos fazíamos um portefólio, a professora tinha os mails, mandava-
nos os sumários a computador e nós escrevíamos, mandava-nos fichas, matrizes tudo pelo 
computador e nós púnhamos no portefólio e era uma das poucas professoras que usava 
tecnologias. 

E: mas isso, eram experiencias diferentes vocês tinham um professor de ciências e de geografia 
que usava isso, a vossa colega tem de português. Então vocês têm experiencias muito 
diferentes. Podemos chegar a alguma conclusão? 

4: era uma escola publica 

5: nova, a nossa tinha para aí 7 anos. 

E: então grupos disciplinares, são ou não são um elemento relevante das novas tecnologias? 

7: sim 

5: acho por exemplo também as línguas estrangeiras… as coisas fazem muito mais sentido, o 
meu inglês é o que o parece, ouço muitos filmes em inglês e agora em frances, não é que veja 
muitos filmes em francês. Vi para aí dois ou três, até vi filmes em inglês com legendas ou 
legendas em francês. Por exemplo fazíamos isso em inglês, ver o filme com legendas em inglês 
é muito melhor. 

E: vocês tentem pensar não só na vossa experiencia em sala de aula, mas acham os 
professores são bons e utilizam processadores de texto normais, o Word ou PPT. Acham que 
há partida… 



5: nós até tínhamos um professor que fazia as notas em Excell. Então toma vais ter um cinco, lá 
com as continhas todas 

3: eles tinham lá as percentagens, com o bonequinho ao lado. 

E: então Word já sabem é isso… 

2: coisas mais básicas. 

E: e pesquisas na net? 

2: acho que é uma coisa mais comum que quando é necessário, acho… 

E: acham que os vossos professores conseguem fazer uma boa pesquisa na net. 

4: estes não sei 

E: e coisas mais… construção de paginas na Web? 

(todos respondem que não) 

E: 5: a nossa professora do ano passado era responsável pela plataforma Moodle e percebia 
imenso dessas coisas até mais do que eu, no Moodle, mas acho que não sabia fazer mais nada, 
quer dizer… 

8: oh, o Hi5 deve ser um mistério 

5: fazer uma pagina da Web deve ser mais complicado. 

E: ok, então o que acham que essas coisas os professores não… 

5: não 

E:  e esses espaços virtuais que costumam usar hi5, Myspace, Facebook? 

5: nos tínhamos alguns que tinham hi5 

(falam entre sim quais os profs que tinham) 

4: mas nós temos uma relação um bocado diferente com a nossa professora, do que nos 
tínhamos com os outros. 

5: não sei, também no terceiro ciclo, tivemos professores mais novos e com mais energia! 

E: acham que esses espaços não são fechados para eles? 

5: acham mais que é uma coisa para adolescentes, senão andam aí a misturar-se connosco e 
acham um bocado estranho o MSN. 

E: acham? 

4: agora o stor de português também tem Hi5 ou tinha. Os que tiverem filhos pode ajudar. 



(risos e conversas paralelas) 

E: mail, MSN, Skype, ferramentas de comunicação o que acham? 

4: facilita mais o mail 

E: vocês usam MSN e isso? Então vamos pensar o que os vossos professores podem saber ou 
não das novas tecnologias. Imagem que agora vocês invertiam um bocadinho os papeis, que 
agora tinham de dizer aos professores o que aprender. 

8: Ui, vamos começar na stora de matemática 

4: não tratar como crianças. Então isto é um tri, triangulo. 

9: dizer ¾ de cada lado e muito bem, muito bem. 

E: imaginem que são vocês a dizer o que era mais importante que eles soubessem para se 
tornar um pouco mais competentes a tecnologias? 

5: não se podem armar um bocado em jovens, que isso também 

E: comportarem-se como se tivessem a vossa idade é estranho? 

4: é, tem de ter uma certa distância 

E: isso é favorável, né? 

3: a professora de CFQ também nos trata, os meninos… é muito distante, é muito professores 
e nos somos alunos. 

E: muito perto também não, mas muito afastados também não. Ali no meio termo é ideal. 

E: vocês vão tentar fazer uma aula em que vão ajudar o professor a tratar o conteúdo de forma 
mais ajustada, que lhe iam ensina? 

4: eles para serem bons professores, não precisam de ir ao Hi5 

3: português, vê-se teatros que se podem ver e depois discutir 

4: Cfq, há aquela coisa do universo. 

3: sim, vendo aquelas imagens 

E: ver as imagens ajuda 

4: até o que as pessoas dizem do vídeo da … 

E: memória visual 

4: da… isso ajuda e não só a ouvir a professora 

 



E: então descarregar vídeos, editar vídeos. Não podemos tirar um vídeo e po-lo por inteiro. 
Então edição de vídeo é importante. 

4: acho que passar o documento para pdf é importante porque é mais leve. Se passarem tudo 
para Pdf é mais fácil porque é menos pesado e a pessoa consegue enviar por mail. 

E: viste o que aprendeste hoje (para 8)? 

8: muito bem 

E: então as coisas básicas eles sabem, Word, PPT e Internet! Ensiná-los… 

8: liam, pesquisam sites e depois recomendam-nos sites… 

(começam a pedir copos e E. levantasse e vai buscar) 

E: o que é que lhes iam ensinar mais? 

(não respondem) 

E: já chega então! 

(começam de novo a falar da professora de matemática, todos ao mesmo tempo, não se 
retirando informação útil) 

8: podemos mostrar este vídeo à stora de matemática? 

(risos) 

E: se um professor perguntasse o que é que eu deveria fazer para… 

4: um professor de que falamos há bocado mandava-nos escrever no fim de cada período os 
pontos negativos e os pontos positivos… 

10 “nós gostávamos muito dele” 

(começam de novo a falar muito alto e não se percebe) 

4: no 7º ano um professor ensinou-nos a ocultar, por exemplo enviar um mail para quatro 
pessoas e uma das pessoas que recebe não vê o endereço. 

8: eu envio um mail em separado para cada pessoa. 

4: ah, claro 

(conversas paralelas) 

E: ainda é como era há 15 anos, como é hoje e como será daqui a 15 anos para a frente 

(continuam a comentar sobre os seus professores e não se percebe o que dizem) 

E: o que eu quero dizer é que de uma maneira ou outra vão acabar pois estudando, vão para o 
ensino superior e alguma parte de vocês há-de encontrar um trabalho. 



5: tas no desemprego é melhor 

E: depois vocês enquanto profissionais, sabem utilizar o computador e isso… 

4: em quase todos os empregos, temos de saber trabalhar com os computadores com o Word, 
com o Excell. Tivemos no ano passado uma acção de formação… 

(começa a rir porque não se lembra do nome da acção) 

8: como se chamava (não se percebe o que quatro e dois dizem) 

4: tivemos na aula de formação cívica, aprendemos as profissões e isso, e depois tivemos assim 
um papelinho, o jornal em que nos tínhamos de saber quais os requisitos que mais pedem nos 
empregos, falar inglês, cartas de condução, muitos deles nos empregos, cartas de condução, 
trabalhar no Excell, PPT também, tinha muito a ver com as tecnologias… 

E:  acha que isso é importante. Mesmo para … 

(começam a falar de outra coisa) 

4: fazer um robot 

E: acha que as escolas estão preparadas para isso? 

4: não 

7: a escola não tem condições 

E: mesmo nas aulas de informática 

4: nós em TIC não aprendemos nada de jeito 

8:  nós sabemos mais que a nossa stora 

(começam a falar dos erros da prof) 

8: tiveram que apresentar apresentações no Word e no Paint e fizeram coisas que a prof nem 
sabia. 

E: então a escola deve ensinar um conjunto de coisas que já não se usam? 

(alguns referem que não) 

4: nós já sabíamos 

E: tornaram-se aborrecidas, já sabíamos 

4: por exemplo a aula que tivemos de PPT, já sabíamos. 

10: no Word foi agradável. Como não sabíamos isso… 

(começam a falar muito alto e não se percebe) 



8: construir página num instante e toda a gente precisa de saber isso. 

E: é preciso actualizar a escola? 

8: e os professores 

(risos)€ 

E: então agora vocês querem continuar a estudar, a ir para a faculdade? 

(todos dizem que sim) 

7: sim, claro Lisboa! 

E: acham que lá nas universidades os professores vão esperar que vocês utilizem as 
Tecnologias… 

4: sim, o meu irmão tá na Nova de Lisboa e a maior parte dos professores dele trabalham com 
as tecnologias e ele até vai repetir um teste online agora que vale 5% da nota. Mas é um teste 
online. 

7: qualquer dia descobres as respostas… 

5: isso dá mais trabalho que estudar. 

8: mas não isso dos testes online, pode estar em casa e copiar. 

4: ya, mas também só vale 5% da nota 

E: pode ser um teste de 5 min pergunta/ resposta 

2: já fiz vários testes no computador e copiar não foi grande ajuda 

9: Neuza… 

(risos) 

9: Senhora (risos) isso dos 5 minutos pergunta/ resposta, não conseguimos num minuto a 
resposta. Isso do professor virtual podia por o tempo, podia mesmo dar 1h e 30m 

E:  sim isso também é verdade. Para mais perguntas tinha de pôr mais tempo 

9: há testes com consulta? 

E: há! 

5: podem ser exercícios em que precisamos de pensar e não saber só a matéria. A nossa stora 
de CFQ disse que nós podíamos fazer cabulas na calculadora, porque os exercícios são para 
pensar e a matéria tem de estar estudada. 

E: passe-me o pacote 

(9 passa o pacote de bolachas a E: e tenta abrir mas não consegue) 



E (abrindo o pacote): então as tecnologias são mais utilizadas no ensino universitário, do que 
no ensino secundário e do que no ensino básico. 

4: sim 

E: e acham também que os professores do ensino superior sabem mais do que os do ensino 
secundário? 

4: sim 

7: eu não sei bem 

9:  na Universidade como é que é? 

E: não é como vocês. Quem é que tem irmãos na faculdade? 

E: é só a 4. 

7: eu tenho um amigo na faculdade 

E: em que faculdade? 

7: não sei. Ele não usa o computador, há usa, usa, o Photoshop. 

E: acham que usam mais do que vocês usam? 

7: sim 

(conversam paralelamente e comem os novos bolinhos) 

E: e aqui usam? 

(a maior parte responde que não) 

4: só quando os professores nos querem passar coisas e nós queremos passar para eles. 

E: o que querem fazer quando saírem daqui? 

9: engenheiro informático 

3: então e nem tens Hi5 como é que é possível? 

(risos) 

E: (para o 10) e tu: ainda estou a pensar. 

8: continuo a pensar desde o 9º e continuo sem saber! 

E: não tem a certeza. Sabe as áreas? 

8: sim, sim 

9: todas as pessoas que não sabem o querem seguir tão a ir para ciências, por isso 



(risos) 

8: então, sabes que aqui dá para medicina, a outra coisa é economia, não me parece ou 
advogado. Então vais para ciências que é o que conta mais. 

1: há muita gente que vai para humanidades sem saber o que quer 

(não se percebe as respostas de 7 e 6 pois os colegas das saídas de outros cursos, muito alto) 

5: investigação científica. 

E: que área? (para 4) 

5: não sei, genética sei lá, isso já não sei 

E: investigação dura… aquela de laboratório? 

4: não sei, tenho ideias mas não sei 

3: oh é psicologia 

E: ainda tem tempo. E tu? 

3: não sei 

4: deve ir para música 

(começam todos a rir e não se percebe com clareza o que foi dito) 

E: e tu? 

2: queria tirar dois cursos 

E: dois? 

2: sim 

E: ao mesmo tempo? 

2: não. Eu escolhi ciências talvez engenharia do ambiente ou engenharia biomédica, só que 
depois quero ir para o estrangeiro tirar um curso de artes. 

E: artes? 

E: sim 

E: então mas primeiro… 

2: primeiro o de biomédica, depois… 

9: o que é biomédica? 

2: tem a ver com a área da saúde. Tem a ver com trabalhar com os medicamentos… 



4: trabalhar com as pessoas? 

2: também. É muito vago 

E: e tu? 

1: eu queria ser professora, em que área não sei, trabalhar com crianças, não sei, tirar um 
curso mais especializado em matemática, ciências ou inglês e depois não sei se gostava de 
ensinar ao primeiro ciclo ou ao segundo ciclo, ou ao terceiro ciclo. 

E: qual foi a área? 

1: área não sei, só sei que como não dominamos inglês, não dominamos tão bem. Matemática 
e inglês tão no mesmo curso só que há outras, …sem ter de se habilitar sem ser numa escola 
de educação ou consiga tirar… 

(conversas ruidosas acerca dos cursos) 

E: então todos querem ir para ciências tirando a 1 que está indecisa… 

1: sim, mas se calhar como gosto muito de matemática e ciências acabava por tirar algum 
curso. Mas depois tenho uma tia inglesa e se decidir ir para o condado britânico posso dar 
varias áreas até ao 9ºano. Acho que dá equivalência! 

E: tá bem que se fizer dois caminhos e ter de seguir um para depois seguir para o outro, tá 
bem? 

E: mas apesar de tudo isso está tudo a pensar na área de ciências e faz sentido. 

E as tecnologias no ramo das ciências é um domínio importante, incontornável. 

4: por isso é que se chama ciências e tecnologias. 

3: e não tens nada de tecnologias 

E: vocês não têm nada de tecnologias? 

4: só no 12º ano 

(conversam a falar sobre os cursos e o facto de alguns terem português e historia) 

E: então e essas coisas todas (…) os vossos professores? 

4: principalmente a de matemática 

3: de uma maneira mais suave 

4: o stor enche as nossas aulas de cultura, é uma coisa. 

(continuam a falar da professora de matemática e das suas fragilidades) 

4: ela não percebe as indirectas, nem as directas, é um pouco complicado. 



(9: falada da professora de geografia do ano passado e como é parecida com a de matemática 
do recente ano) 

E: então já tiveram muita experiencia 

4: nós tivemos um prof horrível, matemática 7º ano que nos mandava ao quadro e dizia tu és 
uma burra e és assim. Os nossos pais escreveram uma carta a reclamar e mais não sei quê 
chegou lá com o livro de ponto, “vocês têm medo de mim” 

E: tá bem, há vai haver aula? 

(olham todos para o relógio) 

E: vou deixar-vos sair mais cedo 

(9: dá exemplo da incompetência da professora de ciências do 7º ano) 

(3 e 4 continuam com o exemplo de um outro professor) 

E: vocês não podiam ir para a frente dizer isso… 

4: não pudemos é ser mal-educados 

E: se calhar este ano ainda não conhecem bem os professores 

4: tens de os controlar por causa das notas. 

E: os professores são diferentes 

3: os outros são todos diferentes, tens de saber quem são aqueles… tens de manter a distancia 
(continua o discurso sobre os professores, sobre o comportamento que deviam adoptar) 

E: tá bem. Vou deixar sair mais cedo! 

(levam o resto da comida com eles e retiram-se da sala) 

E: ninguém vai saber o que foi feito (refere ainda mais alguns pontos) 

Todos: tá bem 
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