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 “A prática educativa (…) é algo muito sério. Lidamos com gente, com crianças, 
adolescentes ou adultos. Participamos de sua formação. Ajudamo-los ou os 
prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu processo 
de conhecimento. Podemos concorrer com nossa incompetência, má preparação, 
irresponsabilidade, para o seu fracasso. Mas podemos, também, com nossa 
responsabilidade, preparo científico e gosto do ensino, com nossa seriedade e 
testemunho de luta contra as injustiças, contribuir para que os educandos vão se 
tornando presenças marcantes no mundo. (…) Procurar conhecer a realidade em que 
vivem nossos alunos é um dever que a prática educativa nos impõe: sem isso não 
temos acesso à maneira como pensam, dificilmente então podemos perceber o que 
sabem e como sabem. (…) as relações entre educadores e educandos são 
complexas, fundamentais, difíceis, sobre que devemos pensar constantemente. Que 
bom seria, aliás, se tentássemos criar o hábito de avaliá-las ou de nos avaliar nelas 
enquanto educadores e educandos também. (…) Que bom seria, na verdade, se 
trabalhássemos, metodicamente, com os educandos, a cada par de dias, durante 
algum tempo que dedicaríamos à análise crítica de nossa linguagem, de nossa prática. 
Aprenderíamos e ensinaríamos juntos um instrumento indispensável ao ato de 
estudar: o registo dos fatos e o que a eles se prende. (…) É a isso que chamo pensar 
a prática e é pensando a prática que aprendo a pensar e a praticar melhor. E quanto 
mais penso e atuo assim, mais me convenço, por exemplo, de que é impossível 
ensinarmos conteúdos sem saber como pensam os alunos no seu contexto real, na 
sua cotidianeidade.” 

(Paulo Freire. In: Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar.) 
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RESUMO 

 

O presente relatório é o resultado das atividades desenvolvidas no âmbito da 

prática de ensino supervisionada que decorreu na Escola Secundária D. Pedro V, 

desde o seu planeamento à intervenção em sala de aula. 

O projeto desenvolvido teve como base o módulo de Gestão de Base de 

Dados da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, do 10º ano de 

escolaridade do Curso Profissional de Técnico de Secretariado. 

A minha intervenção centrou-se na compreensão das práticas de 

ensino/aprendizagem da matéria a lecionar, quer do ponto de vista prático como 

teórico, assim como as implicações do ponto de vista cognitivo. Assim, o objetivo 

consistiu em ensinar os alunos a planear, desenvolver, e resolver problemas 

relacionados com as bases de dados, numa perspectiva de passo-a-passo e de 

resolução de problemas. 

A conceção deste projeto vem destacar a importância da inovação 

pedagógica e didática, a fim de motivar os alunos para matérias nas quais 

evidenciam algumas dificuldades de aprendizagem, quer pela sua natureza científica 

como pelas suas implicações cognitivas. Este pressuposto vai de encontro ao meu 

papel enquanto professora reflexiva, em que procuro conhecer a realidade dos meus 

alunos, para que em conjunto, possamos avaliar e refletir sobre a prática de ensino, 

pois só desta forma posso melhorar de forma efetiva a minha prestação enquanto 

docente.     

 

  

 

Palavras-Chave: informática, ensino, base de dados, inovação pedagógica, 

professor reflexivo 
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ABSTRACT 

 

This report is the result of activities undertaken within the framework of 

supervised teaching practice which took place at High School D. Pedro V, from its 

planning to the intervention in the classroom. 

The developed project was based on the database of the subject of 

Information and Communication Technologies, from the 10th grade of the Professional 

Course titled Technical Secretariat. 

My intervention focused on understanding the practices of teaching / learning 

of the subject material, either in terms of practical and theoretical, as well as the 

implications of the cognitive point of view. Thus, the aim was to teach students to 

plan, develop, and problem solving the databases, from the perspective of step-by-

step instructions and troubleshooting. 

The design of this project is to highlight the importance of pedagogical and 

didactic innovation, in order to motivate students to materials in which evidence some 

learning difficulties, whether it may be from its scientific nature as for its cognitive 

implications. This assumption goes against my role as a reflective teacher, I try to 

know the reality of my students, so that together we can evaluate and reflect on 

teaching practice, for only thus can effectively improve my performance while 

teaching. 

 

 

 

 

 

Keywords: computer science, education, databases, pedagogical innovation, 

reflective teacher 
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1. Introdução 

 

O presente relatório surge no âmbito da Unidade Didática de Iniciação à 

Prática Profissional IV, do Mestrado em Ensino de Informática, e tem como objetivo 

documentar a análise, preparação e execução da prática de ensino supervisionada, 

decorrida na Escola Secundária D. Pedro V. 

Esta atividade visa consolidar as competências profissionais legalmente 

exigidas no que se refere à habilitação profissional para a docência, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro. 

Vivemos atualmente numa sociedade que exige de nós, professores, 

enquanto veículos do conhecimento, uma maior amplitude de saberes e práticas, 

que se ambicionam atualizadas, para fazer face às constantes mutações da própria 

sociedade, e que levam até às nossas escolas, alunos com características muito 

diferentes do que há alguns anos atrás. Assim, é importante a formação de 

professores devidamente qualificados, valorizando e apostando na formação inicial 

e contínua para dar resposta ao novo paradigma da sociedade e do sistema 

educativo. Nesse sentido, a informática transformou-se numa exigência da 

sociedade, pelo que a sua introdução no sistema de ensino foi uma necessidade, 

preparando os jovens para um mercado de trabalho cada vez mais exigente no que 

concerne à utilização de tecnologias. Segundo Mercado (2002), neste contexto “… 

de uma sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente 

em que o componente tecnológico não pode ser ignorado.” (p.11).  

Em Portugal, para dar resposta a esta exigência social e educacional, a 

Portaria nº 1189/2010 de 17 de novembro faz a homologação do Mestrado em 

Ensino de Informática, dando assim resposta a uma necessidade emergente do 

sistema educativo, devido à ausência de professores profissionalizados na área. 

Deste modo, e como me encontro profissionalmente há 5 anos no ensino público, a 

concretização deste mestrado permitiu-me concluir o meu processo de formação 

enquanto professora, essencialmente no que se refere às questões didáticas e 

pedagógicas, contribuindo de forma significativa para o meu desenvolvimento 

enquanto profissional do ensino. 

Este relatório é constituído por quatro partes distintas. 

A primeira parte descreve todo o processo que precedeu à intervenção 

propriamente dita, expondo o contexto social e educativo onde se insere a Escola 

Secundária D. Pedro V. Este capítulo apresenta uma caracterização de todos os 
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aspetos de relevo para o conhecimento profundo do contexto de intervenção, 

nomeadamente: descrição da comunidade, da escola, da disciplina, do módulo e da 

turma onde decorrerá a intervenção. 

A segunda parte refere-se ao enquadramento teórico da matéria a ser 

lecionada no estágio, abordando as características especificas de ensinar e 

aprender tecnologia. Neste ponto, é ainda problematizada a natureza científica e 

didática do ensino de base de dados, recorrendo à experiência empírica e às 

teorias defendidas na literatura sobre a temática.  

Na terceira parte apresenta-se descrito as diferentes fases para a 

concretização da planificação da intervenção, tendo em consideração as 

características do módulo e dos alunos. Neste ponto foram definidas as 

competências, os objetivos, as estratégias de ensino e aprendizagem, as atividades 

a desenvolver com os alunos, a avaliação e os recursos utilizados representados na 

planificação geral e nos planos de aula desenvolvidos. 

 E, por fim, a quarta parte, dedicada à descrição da intervenção e das 

atividades de avaliação, juntamente com uma reflexão de todo o processo inerente 

à intervenção, onde se contempla uma síntese sobre o estágio e sobre o 

profissional professor. 
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2. Contexto da intervenção 

 

 

A concretização da intervenção pedagógica exigiu uma fase de reflexão e 

análise que precedeu a todo o processo, cujo objetivo foi o de obter um 

conhecimento mais profundo e pormenorizado de todas as dimensões que 

pudessem influenciar a intervenção propriamente dita. 

Nesse sentido, e realizada a reflexão, foram delineados os aspetos a ter em 

consideração para a análise do ambiente onde decorreu a intervenção, 

nomeadamente: a comunidade, a escola, o curso, a disciplina, o módulo e a turma, 

onde foi realizada a intervenção. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 - Aspetos de análise no contexto da intervenção 

 

 

 

A ilustração 1 demonstra a estratégia de análise dos aspetos já 

mencionados. Numa primeira dimensão torna-se importante analisar a comunidade 

em que a escola está inserida, pois esses dados permitirão conhecer o meio 

envolvente e perceber de que forma é que o mesmo influencia a escola e os alunos 

que a frequentam. 

Depois da referência ao meio envolvente, o foco da atenção centra-se na 

escola, sendo que as suas características e particularidades podem ditar formas de 

atuação, tendo por base o seu regulamento e projeto educativo. 
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Posteriormente, será apresentada uma análise ao curso, disciplina e módulo 

da turma em que fiz a intervenção. O escrutínio destes aspetos permitirão conhecer 

os objetivos delineados pelo Ministério da Educação para a disciplina e 

consequentemente para o módulo. 

Por fim, foi analisada a turma, que é o palco principal da minha intervenção, 

exigindo por isso uma atenção alargada.  

 

 

Ilustração 2 - Estratégia de análise para a caracterização da turma 

 

 

Deste modo, para a realização da caracterização da turma, foi realizada 

uma reflexão sobre os aspetos importantes sobre os quais pretendia indagar. Da 

reflexão realizada, surgiu uma grelha com dimensões, categorias e questões 

orientadoras que foram a base para um melhor conhecimento da turma (Apêndice 

1). Realizada a compilação de questões para as quais pretendia obter resposta, 

foram selecionados os instrumentos para a recolha desses mesmos dados, do qual 

resultou uma síntese parcial para cada uma das dimensões e uma síntese global 

sobre a turma. Do resultado final dessa caracterização, pude concluir quais as 

implicações que as mesmas assumem para a intervenção. 
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2.1. A comunidade 

 

A Escola Secundária D. Pedro V situa-se na freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima, uma das mais recentes freguesias da cidade de Lisboa, tendo sido criada 

em 7 de fevereiro de 1959, por desmembramento da freguesia de São Sebastião da 

Pedreira e Campo Grande, fruto do terramoto que abalou a cidade em 1755 e do 

próprio crescimento demográfico da capital portuguesa. 

No entanto, o início da transformação desta freguesia aconteceu em 1988, 

pelas mãos do arquiteto Ressano Garcia, alterando assim a fisionomia do local.  

No decorrer da sua própria evolução, a freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima assistiu a vários momentos marcantes que definem a sua história e que a 

conduziram àquilo que é hoje. A construção da Linha Férrea de Cintura e a Igreja 

de Nossa Senhora de Fátima (muito polémica pela sua arquitetura ousada) foram 

duas infraestruturas muito importantes para a evolução do local. 

Nos últimos anos, a freguesia foi alterando a sua importância nos setores 

económicos, caracterizando-se pelo grande volume de negócios no setor terciário. 

Muitas das casas deram lugar a lojas, a escritórios, instituições, e a sedes de 

empresas de peso nacional e internacional, tais como Fundação Calouste 

Gulbenkian, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Praça de Touros do 

Campo Pequeno, Hospital Curry Cabral, Banco Português de Negócios, União das 

Misericórdias Portuguesas, ZON, Instituto Nacional de Estatística, entre muitos 

outros.  

A freguesia é servida por uma excelente rede de transportes rodoviários e 

ferroviários (comboio, metro, autocarro) assim como excelentes vias de acesso 

rodoviário. 

Esta mudança estrutural na freguesia, cujo território se estende por 187 

hectares, conta atualmente com 15.291 habitantes, de acordo com os Censos de 

2001, produzidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), número que desceu 

significativamente quando comparado com o ano de 1981 em que o número de 

habitantes rondava os 26 mil. 

O nível cultural e económico das famílias é predominantemente 

médio/baixo. Em 1991 a freguesia apresentava uma taxa de analfabetismo elevada 

(3,78%) tendo a mesma percentagem evoluído, apresentando 0,35% em 2001, 

resultado da deslocação dos mais jovens para freguesias ou concelhos limítrofes. 

A freguesia de Nossa Senhora de Fátima foi das que mais reduziu a sua 

taxa de abandono escolar no decorrer dos anos, apresentando uma taxa de 5,78% 
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em 2001, passando para 0,82%, o que faz dela, uma das freguesias com menor 

abandono escolar do concelho de Lisboa. 

 

Ilustração 3 - Imagens da freguesia de Nossa Senhora de Fátima – Lisboa  

 

 

 

Ilustração 4 - Localização da Escola Secundária D. Pedro V 
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2.2. A escola 

 

A Escola Secundária D. Pedro V, fundada em 1969, deve a sua origem ao 

rei D. Pedro V, filho de D. Maria II, o qual revelou durante o seu reinado uma 

extrema preocupação com a educação, sendo considerado um grande visionário 

nesta área. O dia da escola é celebrado a 26 de janeiro, data em que, em 1838, o 

Patrono da escola foi jurado e reconhecido príncipe real e herdeiro da coroa pelas 

Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes. 

A escola adota como lema, inscrito no logótipo, “Respondere, Auto Nomos, 

Civitas”, que significa “Responsabilidade, Autonomia, Cidadania”. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - Logótipo da Escola Secundária D. Pedro V  

 

 

Tratando-se de uma escola antiga, a mesma foi alvo de intervenção no ano 

letivo de 2007/2008 no âmbito do Programa de Modernização das Escolas do 

Ensino Secundário pelo Parque Escolar. 

A intervenção de que foi alvo teve como objetivo melhorar as condições de 

uso, gestão e manutenção da própria escola, tendo-se procedido à reorganização e 

remodelação dos pavilhões existentes, assim como à construção de um novo 

pavilhão, o qual constitui a entrada principal da escola. Este novo edifício conta com 

um auditório, Centro de Novas Oportunidades, biblioteca e espaços de trabalho 

para professores. O pavilhão gimnodesportivo também sofreu grandes alterações 

tendo sido todo reabilitado e aumentada a zona dos balneários. 

Assim, a Escola Secundária D. Pedro V conta com seis pavilhões: quatro 

destinados a salas de aula, um aos serviços, e outro à prática desportiva. Conta 

ainda com laboratórios de física, química, biologia, informática, biblioteca e sala de 

Internet. 

A escola é composta por trinta e uma salas de aula com capacidade média 

para 28 alunos. Conta ainda com cinco salas de TIC, uma oficina de TIC e uma sala 
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de multimédia com capacidade média para 26 alunos nos computadores e 20 

alunos nas mesas de centro das referidas salas. 

A biblioteca da escola apresenta diversas áreas funcionais, nomeadamente: 

área nuclear (zona de acolhimento, zona de leitura informal, zona multimédia e 

zona de consulta de documentação); área de gestão e tratamento documental; área 

de armazenamento/arrecadação; área polivalente, a qual se encontra fisicamente 

separada da área nuclear, permitindo o acesso ao polivalente/auditório situado no 

piso inferior. 

Ilustração 6 - Planta Atual da Escola Secundária D. Pedro V  

 

Relativamente ao equipamento informático, a Escola Secundária D. Pedro V 

encontra-se bem apetrechada, muito devido ao Plano Tecnológico da Educação, 

implementado pelo Ministério da Educação, cujo objetivo foi “dotar a comunidade 

escolar de ferramentas, mecanismos e conhecimento de forma a vencer o défice de 

escolarização e de qualificação, promovendo-se a aquisição de competências e 

aumentar a capacidade de adaptação dos alunos aos desafios da mobilidade e da 

transformação da natureza do trabalho.”1 

Todas as salas de aula da escola possuem um computador fixo para 

professores, o que totaliza trinta e um computadores; um videoprojector também 

por cada sala e quadros interativos. As salas de TIC possuem em média quinze 

computadores com ligação à Internet para utilização dos alunos, assim como 

                                                             
1 www.pte.gov.pt  
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videoprojector e quadro interativo. Na biblioteca os alunos têm à sua disposição 5 

computadores com ligação à Internet. 

Todos os equipamentos referidos encontram-se em bom estado de 

conservação, tal como toda a infraestrutura da escola. A escola apresenta, no 

entanto, uma problemática destacada pelos docentes de informática que se prende 

com a ausência de ar condicionado nas salas de informática, o que problematiza 

um pouco o decorrer das aulas nos meses de primavera e verão, pois a 

temperatura aumenta consideravelmente.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustração 7 - Sala de Informática 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são privilegiadas pela 

escola que defende no seu Projeto Curricular de Escola, que qualquer que seja a 

metodologia utilizada as TIC constituem uma ferramenta imprescindível no 

desenvolvimento de projetos, de atividades de projeto e de outro tipo de iniciativas. 

Salienta ainda o caráter transversal das TIC, cada vez mais presentes, não só nas 

escolas, mas na sociedade em geral, constituindo, presentemente, um veículo para 

a aprendizagem ao longo da vida. 

Atualmente frequentam a escola cerca de 1300 alunos, provenientes 

maioritariamente da freguesia de S. Domingos de Benfica, embora o raio de 

abrangência da escola tenha aumentado, recebendo alunos das freguesias da 

Pontinha e Brandoa. Esta grande diversidade de proveniência dos discentes 

contribui para uma grande heterogeneidade dos alunos quer ao nível 

socioeconómico como cultural. 

Os últimos dados publicados, da responsabilidade da escola, referentes ao 

ano letivo 2009/2010, apontam para cento e sessenta e quatro professores a 
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exercer funções na escola, com idades entre os 21 e os 67 anos, sendo que a faixa 

etária predominante situa-se entre os 40 e os 59 anos. 

Relativamente à situação profissional destes docentes, cento e dezanove 

pertencem ao Quadro de Nomeação Definitiva (PQND), e quarenta e cinco são 

contratados. Esta situação dá estabilidade ao corpo docente, e é reveladora da 

experiência profissional dos mesmos. Na escola exercem funções dezoito 

professores do grupo 550 – Informática, dos quais quinze são de PQND e três são 

contratados.  

A escola é constituída por trinta e um funcionários, vinte e um dos quais são 

assistentes operacionais, sete são assistentes técnicos, um coordenador técnico, 

um encarregado, e um técnico superior. 

No que concerne à oferta formativa, esta escola apresenta uma panóplia de 

possibilidades, as quais se distribuem entre o ensino diurno e noturno. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 - Oferta Formativa da Escola Secundária D. Pedro V 
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No ensino diurno, a Escola Secundária D. Pedro V conta com turmas do 

ensino básico (7º/8º/9º anos) e do ensino secundário. Neste último nível, a escola 

tem em funcionamento três cursos científicos – humanísticos, mas são os cursos 

profissionais que mais ênfase tem na diversidade da oferta existente. No ensino 

básico, os alunos do 7º ano têm Expressão Corporal e no 8º ano têm Socorrismo, 

disciplina esta de oferta de escola. 

No entanto, a escola marca a sua diferença com a grande tradição no curso 

profissional de Teatro, que todos os anos traz centenas de inscrições à escola, quer 

pela oferta em si, como pelos professores que lecionam a área tecnológica dos 

mesmos, os quais são profissionais de renome no país. 

Para além disso, a escola oferece a disciplina de Expressão Dramática, a 

qual faz parte do currículo, e conta ainda com um grupo de teatro, o qual apresenta 

três espetáculos, por ano letivo, um por cada período escolar. 

Por sua vez, no ensino noturno existe uma grande aposta na formação de 

adultos, através do Centro de Novas Oportunidades existente na escola, 

promovendo cursos de educação e formação de adultos, quer de nível básico como 

secundário, para além do ensino noturno regular. Conta ainda com cursos de 

educação tecnológica e formações modulares. 

A par da vasta oferta formativa, a escola oferece aos seus alunos serviços 

de apoio educativo, nomeadamente: o Serviço de Ação Social Escolar (SASE), um 

serviço que tem a seu cargo a atribuição de auxílios económicos a alunos 

carenciados, a gestão da alimentação escolar, a papelaria, a criação de um seguro 

escolar para os alunos e a prevenção da saúde escolar; os Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO), que assegura o acompanhamento do aluno, individualmente ou 

em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio ao desenvolvimento 

do sistema de relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a 

comunidade; e o Núcleo de Apoio Educativo (NAE), destinado a promover a 

existência de condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos, 

devendo conjugar a sua atividade com outras estruturas e elementos da 

comunidade educativa, tendo como principal objetivo, promover a existência de 

condições na escola para a integração socioeconómica dos alunos com 

necessidades especiais e contribuir para a igualdade de oportunidades e de 

sucesso educativo. 

Para além destes serviços, a escola tem ainda ao dispor da comunidade 

escolar um Posto de Socorro, cujo objetivo geral é prestar cuidados de socorro de 

índole pré-hospitalar a toda a população escolar. 
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A Escola Secundária D. Pedro V possui ainda um vasto leque de atividades 

de enriquecimento curricular, nomeadamente: 

 Clube de Desporto Escolar - Desenvolvido ao longo do ano, com 

competições ao fim de semana, onde se pretende promover o 

interesse e especializar os alunos em diversas modalidades, por eles 

escolhidas, nomeadamente: Voleibol; Atletismo; Andebol; Natação; 

Dança e Futsal. 

 Clube de Matemática 

 Português Para Todos - A escola tem três turmas de Português para 

Todos (PPT), para aprender/aperfeiçoar a língua portuguesa. O PPT 

traduz-se na disponibilização à população imigrante, e sem custos 

para os participantes, de cursos de formação de português 

certificados e de cursos de português técnico. 

 Clube Europeu 

 Projeto de Educação para a Saúde 

 Gabinete de Psicologia e Disciplina 

 

 

As principais dificuldades identificadas nos alunos são ao nível da Língua 

Portuguesa (na compreensão/interpretação de textos orais e escritos; e na 

expressão oral e expressão escrita); nos métodos de trabalho e estudo 

(reconhecimento insuficiente do sentido e valor das aprendizagens e do estudo 

para a promoção individual e social, falta de métodos e hábitos de estudo; 

dificuldades em exprimir dúvidas; pouca capacidade de concentração/atenção); no 

tratamento da informação (poucos hábitos de pesquisa e desconhecimento de 

formas de tratamento da informação); no raciocínio lógico-abstrato (dificuldades ao 

nível do raciocínio lógico-abstrato para a resolução de problemas de Matemática); 

nas estratégias cognitivas (nos procedimentos necessários para a compreensão da 

realidade e para a resolução dos problemas; na seleção de informação e 

organização de estratégias criativas face às questões levantadas por um problema; 

e nas dificuldades em propor situações de intervenção que constituam tomadas de 

decisão face a um problema em contexto). 

Para além das dificuldades enunciadas foram ainda reconhecidas 

dificuldades no relacionamento interpessoal e de grupo (dificuldades no 

relacionamento entre pares, quer na convivência quer no trabalho; dificuldades em 
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implantar regras/princípios necessários ao normal funcionamento da instituição; 

falta de acompanhamento/participação dos Encarregados de Educação no percurso 

do seu educando, nas atividades escolares e extraescolares). 

 

 

 

 

 

Ilustração 9 - Escola Secundária D. Pedro V (antes e depois da intervenção) 

 

 

 

2.3. O curso, disciplina e módulo 

 

A minha intervenção foi realizada numa turma de 10º ano do Curso 

Profissional de Técnico de Secretariado, na disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação. 

O curso profissional de Técnico de Secretariado, segundo o programa da 

disciplina, homologado pelo Ministério da Educação visa formar profissionais 

qualificados aptos a “assegurar a organização e execução de atividades de 

secretariado no apoio à chefia/direção, bem como de atividades de secretariado 

relativas ao funcionamento geral de uma empresa ou serviço público.” (Referencial 

de Formação IEFP; p. 3) 

As saídas profissionais para o técnico de secretariado são: secretária(o) de 

direção; secretária(o) administrativa; assistente de departamento (comercial, 
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marketing, financeiro, recursos humanos, etc.); rececionista, telefonista; assessor 

em qualquer área de secretariado. 

O mesmo programa refere ainda que uma das atividades fundamentais a 

desempenhar pelo técnico de secretariado consiste na utilização de aplicações 

informáticas e de Internet, para a elaboração, organização e pesquisa de 

informação. Assim se justifica a introdução da disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) no curso em referência, apresentando uma carga 

horária semanal de dois blocos de noventa minutos, totalizando uma carga total de 

cem horas. Cabe à escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, gerir o número 

de horas total, sendo que neste caso as cem horas da disciplina são lecionadas na 

sua totalidade no primeiro ano do curso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 10 - Carga horária global do Curso Profissional de Técnico de Secretariado 

 

O programa da disciplina prevê a lecionação de três módulos: 

 Módulo 1 – Folha de Cálculo 

 Módulo 2 – Gestão de Base de Dados 

 Módulo 3 – Criação de Páginas Web 

 

A minha intervenção foi realizada no Módulo 2 – Gestão de Base de Dados, 

o qual tem uma duração de referência de trinta e três horas, conforme consta no 

programa da componente sociocultural da disciplina de Tecnologias da Informação 

e Comunicação. 

Os alunos no final do módulo devem ser capazes de: 
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 Conhecer um SGBD e as suas finalidades funcionais; 

 Compreender as inter-relações entre as componentes de um SGBD; 

 Identificar a estrutura e componentes de uma base de dados; 

 Utilizar convenientemente as potencialidades e características de um 

SGBD nas suas múltiplas funções; 

 Criar, editar e formatar tabelas, consultas, relatórios, etc.; 

 Manipular dados e gerar modelos de tratamento desses mesmos dados; 

 Utilizar os componentes essenciais de uma ferramenta de SGBD. 

 

 

2.4. A turma 

 

Tal como fora anteriormente mencionado, a turma constitui o palco principal 

da minha intervenção, pelo que a análise das suas características assume aqui 

extrema importância, pois foi através do conhecimento das suas particularidades 

que pude selecionar a metodologia e estratégia mais eficaz. 

Assim, foi criada uma grelha com dimensões, categorias e questões 

orientadoras que serviram de base para o escrutínio dos alunos da turma (Apêndice 

1). A recolha de dados sobre a turma teve por base diferentes instrumentos, 

nomeadamente através de conversa informal com a diretora de turma, com o 

professor cooperante, e tendo por base alguns recursos como o Projeto Curricular 

de Turma (PCT) e o Processo Individual do Aluno (PIA).  

 

 

 Observação de Aulas 

Antes mesmo de dar início à minha intervenção foi necessária a observação 

de aulas para uma melhor compreensão da dinâmica da turma e do clima de sala 

de aula, para que fosse possível um melhor entendimento da turma. Assim, estive 

presente em dois momentos diferentes na sala de aula, os quais se revelaram de 

extrema importância para a análise que se segue. Para além de poder observar de 

perto as suas características, permitiu ver a disposição dos alunos na sala, assim 

como a interação estabelecida entre professor e alunos. 

Segundo Reis (2011), a observação de aulas pode ser realizada quando o 

objetivo é “um estágio de iniciação à prática profissional, com os objetivos de 

proporcionar o contacto com práticas de ensino particularmente interessantes de 

colegas mais experientes ou de permitir a observação, a reflexão e o 
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desenvolvimento das competências profissionais dos estagiários com o apoio de 

um mentor ou supervisor.” (p.7) 

Para esta observação de aulas foi necessário definir focos de observação e 

questões orientadoras para o mesmo, pois só desta forma se pode retirar melhor 

proveito desta tarefa. O mesmo autor defende que é importante delinear 

previamente o que se pretende saber, pois “acontecem tantas coisas durante uma 

aula que a focagem num número elevado de aspetos acaba por ser pouco 

elucidativa.” (p.26) 

Assim, defini para a minha observação de aulas, os seguintes pontos: 

organização e gestão da sala de aula, interação na sala de aula e discurso dos 

alunos. Estes dois últimos aspetos serão evidenciados de seguida na 

caracterização das diferentes dimensões da turma. 

Para a recolha dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos: grelha 

de observação de fim aberto (Apêndice 2) e mapa de sala de aula. 

As grelhas de observação de fim aberto são um instrumento adequado 

nesta fase, pois trata-se de uma observação inicial, ainda em busca do 

conhecimento da turma. Reis (2011) refere que este tipo de documento “permite 

obter uma ideia do que acontece numa sala de aula através do registo dos 

principais acontecimentos observados.” (p.30) 

 

 

Data:  Ano e Turma: Disciplina: 

Tempo Notas 

13h30m  

13h35m  

13h40m  

13h45m  

13h50m  

13h55m  

14h00m  

14h05m  

 

Ilustração 11 - Exemplo de Grelha de Observação de Fim Aberto 
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Ilustração 12 - Mapa da Sala de Aula 

 

 

A observação prévia das aulas permitiu-me recolher informação de bastante 

relevo para a caracterização da turma, a qual se apresenta de seguida. Para além 

disso, esta atividade tornou-se de extrema importância dado que me permitiu, no 

momento da planificação, definir as estratégias e metodologias mais adequadas ao 

perfil dos alunos.  

 

 Caracterização da turma 

 

o  Dimensão: Dados pessoais e caracterização do contexto familiar  

 

A turma é constituída por vinte e quatro alunos, com média de idades de 

dezasseis anos. A sua faixa etária não apresenta, deste modo, um grande 
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desfasamento da idade média prevista para a frequência do décimo ano de 

escolaridade. No entanto, ressalva-se a existência de um aluno com vinte anos de 

idade. 

Dos vinte e quatro alunos da turma, onze são rapazes e treze são raparigas, 

existindo desta forma um equilíbrio quanto à distribuição de género. 

De destacar, neste ponto, que dos alunos que frequentam esta turma, dez 

não são naturais de Portugal, sendo que o leque de naturalidades é bastante vasto, 

contemplando países como: Moçambique, Paquistão, Brasil, Cabo Verde e Angola. 

No caso destes alunos a maioria deles já se encontra em Portugal há mais de cinco 

anos, com a exceção do aluno natural do Paquistão, o qual se encontra no país 

apenas há dois anos. 

Os alunos vivem na sua maioria afastados da escola, sendo que a média de 

deslocação é de trinta minutos, destacando-se nesta categoria quatro alunos que 

demoram sessenta minutos para chegarem à escola. Desses alunos, quatro 

utilizam o comboio para a sua deslocação, enquanto dezoito optam pelo autocarro, 

um vai de metro e outro desloca-se a pé. 

Na turma existem oito alunos que revelam ter problemas de saúde, 

nomeadamente alergia ao pó, asma, problemas de visão, problemas auditivos e um 

aluno com problemas de coração. 

Nas suas atividades de tempos livres, cinco alunos dizem ocupá-los a jogar 

futebol, três a ler e ouvir música, e apenas dois deles referem a utilização do tempo 

livre para navegar na Internet e jogar no computador. 

Dos vinte e quatro alunos, cinco revelam que raramente estudam, enquanto 

doze dizem apenas estudar quando necessário, quatro dizem estudar todos os dias 

e três apenas ao fim de semana. No entanto são consensuais no que diz respeito 

ao local de eleição para estudar, sendo que 95,8% dos alunos prefere estudar em 

casa. Apenas um aluno refere a Sala de Estudo. 

Em média o agregado familiar destes alunos é composto por quatro pessoas 

e a média de irmãos é de um. De salientar que 50% dos alunos é filho de pais 

separados. Onze alunos da turma revelam que têm o pai ausente das suas vidas e 

quatro têm a mãe ausente. 

A participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos alunos 

revela um pouco a particularidade desta turma, sendo que cinco dos alunos não 

têm qualquer acompanhamento por parte dos Encarregados de Educação, sendo 

ainda que um desses alunos é encarregado de educação de si próprio. Daí que as 

pessoas que mais os ajudam nas tarefas da escola são essencialmente amigos, 
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colegas e professores, havendo apenas um aluno que tem o apoio de um 

explicador. 

 

o  Dimensão: Dados sobre o rendimento escolar anterior e competências 

académicas 

 

As disciplinas a que os alunos alcançaram melhores resultados foram a 

Educação Física, Inglês, História e Geografia e as classificações menos proveitosas 

foram à disciplina de Matemática e Ciências Físico-químicas. 

Não existe na turma nenhum aluno identificado com Necessidades 

Educativas Especiais. No ano letivo anterior, doze destes alunos frequentavam 

apoio escolar a Matemática e quatro a Português. 

Os alunos têm alguma dificuldade em se expressar oralmente e por escrito, 

sendo esta uma grande lacuna. Destaca-se ainda neste ponto, o aluno oriundo do 

Paquistão que ainda revela grandes dificuldades em se expressar oralmente, dado 

que se encontra em Portugal, como já foi referido, há apenas dois anos. 

 

o  Dimensão: Dados sobre a dimensão vocacional e a relação com o curso 

profissional 

 

Outra das grandes particularidades desta turma prende-se com o motivo que 

levou os alunos a escolher este curso profissional. Assim, apenas seis alunos 

optaram pelo curso por considerarem terem vocação e acreditarem que terão futuro 

a trabalhar nesta área. Os restantes frequentam este curso profissional por não 

terem conseguido vagas nos cursos que pretendiam em primeiro plano, 

nomeadamente desporto, artes e teatro. 

 O grau de satisfação desta turma varia consoante a sua disponibilidade 

para o curso. Os alunos que frequentam o curso como sua primeira opção referem 

estar satisfeitos com o curso, apesar de salientarem que estão a achar algumas das 

matérias mais difíceis daquilo que estavam à espera. Os restantes alunos não se 

mostram satisfeitos com o curso, mostrando alguma resistência a algumas 

disciplinas pois não se sentem motivados, por se tratar de um curso que aborda 

matérias pelas quais eles não têm interesse. Apesar de não existirem vagas nos 

cursos que estes alunos pretendem, existem pelo menos oito alunos que ponderam 

a mudança de curso para o próximo ano letivo. 



  O Ensino de Base de Dados 

 

    

 

20 

 

Os interesses dos alunos podem ser facilmente agrupados: música, 

desporto, amigos e praia são os seus principais interesses. 

Quanto às suas perspetivas para o futuro, onze mencionam não saber ainda 

se pretendem seguir estudos, contra apenas dois alunos que referem não querer 

mesmo continuar a estudar após concluir o ensino secundário. Os restantes 

elementos da turma têm a intenção de continuar os seus estudos, sendo que as 

profissões que mais gostariam de abraçar estão ligadas ao desporto e às artes 

(teatro e arquitetura). 

 

o  Dimensão: Dados sobre a competência tecnológica 

 

Todos os alunos possuem computador em casa com ligação à Internet, à 

exceção de dois alunos que apenas têm computador, mas não usufruem de ligação 

à Internet. Os alunos referem que utilizam a Internet para aceder às redes sociais e 

para falar com os amigos e, com menos frequência, para pesquisar sobre temas do 

seu interesse. Os alunos utilizam o computador para a realização de trabalhos. No 

entanto, as tarefas que mais realizam são aceder à Internet e jogar, passando em 

média oito horas por semana no computador. 

Em diálogo com os alunos foi fácil de perceber que os mesmos gostam de 

informática, no entanto, dado o conteúdo da disciplina, sentem-se mais 

desmotivados.  

 

o  Dimensão: Dinâmica da Turma e Clima de Sala de Aula 

 

Nas aulas que me foi possível observar, os alunos trabalham na maioria das 

vezes em pares ou em grupo, e o mesmo acontece nas restantes disciplinas, 

consoante conversa com a diretora de turma. 

Aos alunos parece-lhes agradar o facto de trabalharem especialmente em 

pares, condição quase obrigatória na disciplina de TIC, dado que existe um 

computador por cada dois alunos. Os alunos reagem bem aos trabalhos de pares, 

estabelecendo uma relação cooperante intrapares e interpares, procurando ajuda e 

ajudando o par do lado. 

Segundo conversa com o professor cooperante, as aulas teórico-práticas 

tentam ser combinadas de forma a estabelecer com os alunos uma aprendizagem 

sequencial, em que os mesmos colocam na prática o que aprenderam na teoria, 
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logo no momento seguinte à exposição da matéria. O clima entre a turma é 

bastante saudável, sendo visível o grande espírito de entreajuda dos alunos. 

As atividades desenvolvidas para a turma têm sempre que possível um 

caráter bastante prático, o que estimula a participação dos alunos. Não ficam 

propriamente entusiasmados, pois consideram as matérias difíceis, mas participam 

ativamente nos trabalhos. 

As intervenções dos alunos baseiam-se no esclarecimento de dúvidas da 

atividade que se encontram a realizar, interpelando tanto o professor como os 

colegas. Revelam no entanto, alguma dificuldade em alongar o seu discurso, 

recorrendo por isso a frases e intervenções curtas. Ao nível da argumentação, 

talvez devido à sua dificuldade em se expressar de forma prolongada, revelam 

alguma dificuldade. No entanto, vão mantendo algumas conversas paralelas 

enquanto desenvolvem a atividade, mas não em grande proporção, sendo até 

mesmo esporádico. 

A relação entre professor e aluno também é agradável, havendo 

compreensão por parte do professor para as diversas situações de sala de aula, e 

os alunos respeitam a autoridade do professor. 

Para a realização das atividades em aula, o professor informa os alunos 

qual a proposta que têm que desenvolver e posteriormente dá autorização para os 

alunos se juntarem em pares, ficando ao critério destes últimos a escolha do colega 

de trabalho. 

Aquando da existência de alguma confusão, no momento de escolha do 

colega de trabalho, o professor intervém, para assegurar que todos os alunos 

trabalham em igualdade de circunstâncias. 

As regras de funcionamento de sala de aula são do conhecimento de todos 

os alunos da turma, tendo sido transmitidas pela sua Diretora de Turma, e pelo 

professor cooperante, no que diz respeito às regras específicas da sala de 

informática.  

Normalmente, os alunos cumprem as regras estabelecidas, havendo no 

entanto um aluno, o último a chegar à turma, que muitas vezes durante a aula sai 

do seu lugar, sem pedir autorização ao professor, sendo chamado à atenção 

sempre que o mesmo sucede. 
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3. O ensino de base de dados 

 
Para uma abordagem significativa da matéria a lecionar na minha 

intervenção e sua problematização, tornou-se importante analisar o conceito de 

aprendizagem, pois este é a base de qualquer ensinamento que se pretenda 

efetuar.  

Trata-se de um conceito, bastante explorado ao longo dos tempos pela 

psicologia, com repercussões no trabalho de  pedagogos, educadores, professores 

e investigadores, dado se tratar de uma temática que evidencia um enorme relevo 

no panorama social educativo. 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, podemos definir a 

aprendizagem como a “aquisição de conhecimentos através da experiência ou do 

ensino”. Freire (2005) diz que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou construção”.(p.25) Paulo Freire define assim 

de forma simples e clara o processo de aprendizagem. A melhor forma de aquisição 

de conhecimentos não consiste no debitar de matérias, mas antes em dar 

possibilidade aos alunos de criarem e desenvolverem o seu próprio referencial de 

saberes.  

Inicialmente, o processo de aprendizagem, que resulta da interação entre 

professor e aluno, cingia-se ao ato do professor debitar conhecimento e do aluno 

memorizar. No entanto, este processo assume-se agora de uma forma mais vasta, 

graças à modificação e evolução da sociedade, a qual impulsionou a mudança 

deste conceito ao longo dos tempos. Afinal, também é essa uma das principais 

funções da escola, preparar os seus alunos para a sociedade em que estão 

inseridos, passando-lhes os conhecimentos e as competências necessárias para 

dar resposta às novas exigências que se impõem na vivência social. 

Neste contexto, um dos marcos importantes, que marca uma viragem na 

visão do conceito de aprendizagem, foi a introdução da tecnologia nas escolas, 

impulsionada pela evolução tecnológica da própria sociedade, que exige agora ao 

sistema educativo que prepare os alunos para trabalhar com estas novas 

ferramentas. 

Grégoire et al. (1996) citado por Coscarelli (1998) refere que essa 

aprendizagem se refere à “habilidade de construir para si mesmo uma imagem 

mental da realidade, de raciocinar, de fazer julgamentos, de solucionar vários tipos 

de problemas, de inventar etc. Essa aprendizagem é também, por exemplo, o 

desenvolvimento de independência pessoal e responsabilidade, assim como várias 
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habilidades sociais e de conduta”. (p.6) Segundo a mesma autora, a aprendizagem 

na sociedade atual deve basear-se na psicologia cognitiva contemporânea, em que 

o aluno é o construtor do seu próprio conhecimento, e para tal muito contribuiu a 

utilização de tecnologias no processo de aprendizagem. A tecnologia ajuda os 

alunos a aplicar os conhecimentos, para além de lhes proporcionar a facilidade na 

sua aplicação fora do contexto escola, ao invés do processo tradicional, em que os 

alunos memorizavam esses conhecimentos. 

Face ao exposto, e sendo a matéria a lecionar da área da informática, e 

para a problematização da mesma, é importante compreender quais são as práticas 

de ensino/aprendizagem em Base de Dados, quais as práticas sugeridas na 

literatura nesta área, o que implica, do ponto de vista cognitivo, a aprendizagem de 

Base de Dados, e quais as dificuldades evidenciadas pelos alunos na sua 

aprendizagem. As respostas a todas estas questões encontram-se esmiuçadas de 

seguida, na análise efetuada à natureza científica e didática da matéria a lecionar. 

Para além destes aspetos será ainda abordado o papel do professor de 

informática neste contexto. Terá o professor de informática o mesmo papel que o 

professor que ensina outras matérias? Qual a sua função? Que características 

deverão assumir? Estas são questões de bastante relevo, que serão exploradas de 

seguida, no sentido de refletir sobre o papel do professor de informática no 

processo de aprendizagem.     

 

3.1. Ensinar e aprender tecnologia 

 

“…os professores são educadores para o futuro. “ 
(António Caride Gomez)

2 

 

Ao longo dos tempos, o professor foi assumindo diferentes papeis 

consoante as exigências da sociedade, tendo passado de um simples transmissor 

de conhecimento, para se assumir como instrutor, e mais tarde ainda, já num 

momento mais recente, como um facilitador das aprendizagens.  

A sociedade digital em que atualmente vivemos, que levou as tecnologias a 

entrarem no sistema educativo, apresentou-se como um novo marco na mudança 

do papel do professor no processo de ensino aprendizagem. 

                                                             
2
 Professor catedrático de Pedagogia Social no Departamento de Teoria e História da Educação da Faculdade de 

Ciências da Educação da Universidade de Santiago de Compostela 
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Todas estas mudanças no papel do professor e a forma como é vista a 

aprendizagem tem por base perspetivas teóricas, as quais assumem uma elevada 

importância, pois permitem ao professor adaptar de forma eficaz as características 

de determinada teoria, a uma situação particular. Isto significa então, que não existe 

uma teoria que seja a correta, e outra a errada, pelo contrário, todas assumem um 

grau de relevância elevado, pelo que cabe ao professor, conhecedor destas teorias, 

optar por aquela ou aquelas que melhor se adaptam às suas necessidades, com 

determinada turma ou determinada matéria. 

O propósito de ensinar é aprender, e neste contexto, a teoria é um auxílio à 

prática, ajudando os professores a desempenhar os seus papéis de forma mais 

adequada. Newby et al (1996) definem esta adequação de papéis dos professores, 

apelidando-os de “instructional experts”.   

No âmbito da aprendizagem, destacam-se três perspetivas teóricas: 

behaviorista, processamento da informação e construtivista. Segundo Newby et al 

(1996), a distinção entre estas teorias centra-se em quatro aspetos: 

 O que é a aprendizagem? 

 Qual é o processo de aprendizagem? 

 Qual o papel do professor no processo de aprendizagem? 

 O que o professor precisa fazer para assumir esse papel?   

 

Do ponto de vista behaviorista, a aprendizagem corresponde à mudança da 

probabilidade de determinado comportamento acontecer, o que significa que o 

processo de aprendizagem é visto como havendo um antecedente que leva a 

determinado comportamento e a uma consequência. O professor assume aqui um 

papel de proporcionar contingências externas para promover a aprendizagem, para 

tal deve guiar o comportamento do aluno através de sugestões e arranjar 

consequências de forma imediata para seguir o comportamento dos alunos e levá-

los a novas aprendizagens. 

Na teoria do processamento de informação, a aprendizagem representa 

uma mudança no conhecimento que está armazenado na memória, é uma 

aprendizagem que envolve atenção, codificação da informação e recuperação da 

informação da memória, dando-se assim o processo de aprendizagem. Nesta 

perspetiva, o professor tem o papel de arranjar condições para auxiliar no processo 

de memória, nomeadamente através da organização da nova informação e 

adicionar informação nova a conhecimentos já existentes nos alunos.    
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Por fim, na perspetiva construtivista, a aprendizagem é vista como uma 

mudança no significado obtida pela experiência, conseguido através de um 

processo de aprendizagem com base no diálogo em grupo e na resolução de 

problemas de forma colaborativa. O professor assume-se como um guia, que 

coloca problemas, cria atividades para aprendizagem em grupo e se torna num 

modelo e guia do processo da construção do conhecimento. (Newby et al, 1996, 25-

43) 

Como já mencionado, a opção por determinada perspetiva teórica depende 

sempre de fatores como a matéria que é alvo da aprendizagem, assim como das 

características dos próprios alunos. 

Assim, e para um melhor entendimento do papel do professor nos dias de 

hoje, convém clarificar que a prática docente se baseia em duas dimensões de 

extrema importância, nomeadamente: científica e didática. 

As competências científicas referem-se ao domínio técnico da matéria que 

leciona, enquanto a competência didática se refere aos objetivos, aos conteúdos, 

aos métodos e formas organizativas da aula, em que se criam as condições 

necessárias para uma aprendizagem significativa por parte dos alunos. 

As mudanças ocorridas na sociedade exigem um professor capaz de 

exercer a sua profissão de acordo com a nova realidade da sociedade, do 

conhecimento, do aluno, das tecnologias, e dos meios de comunicação e 

informação. Exige um novo modo de pensar, agir e interagir. 

Assim, as competências que se exigem aos professores atuais são variadas. 

Perrenoud (2000) citado por Libâneo (2004) apresenta dez famílias de 

competências para ensinar: organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação; envolver os alunos nas suas aprendizagens e no seu 

trabalho; trabalhar em equipa; participar da administração da escola; informar e 

envolver os pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas 

éticos da profissão; administrar sua própria formação continua. 

Os professores devem assim apresentar uma versatilidade de competências 

para preconizar eficazmente o processo de ensino-aprendizagem. O professor deve 

ser crítico, reflexivo, criativo, inovador, mediador, participativo e comunicativo. Deve 

responder de forma eficaz às exigências dos alunos que tem na sua frente.   

Libâneo (2004) apresenta uma lista das competências do professor de forma 

a compreender as capacidades e qualidades que lhes são exigidas: 
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1. É especialista no conteúdo que ensina e nos processos 

investigativos da matéria, e é portador de uma razoável cultura geral; 

2. Sabe associar a aquisição de conceitos científicos ao 

desenvolvimento dos processos de pensamento; 

3. Domina razoavelmente métodos e procedimentos de ensino, com 

destaque a procedimentos de pesquisa e a exercícios do pensar centrados 

em problemas; 

4. Conhece o mundo do trabalho e os requisitos atuais de exercício 

profissional; 

5. Desenvolve visão crítica em relação aos conteúdos da matéria 

(contextualização) e ao seu papel social enquanto intelectual; 

6. Sabe lidar com as tecnologias da informação e comunicação, 

tanto no que se refere aos conteúdos quanto ao seu manejo; 

7. Conhece e sabe aplicar modalidades e instrumentos de avaliação 

da organização escolar e da aprendizagem; 

8. Sabe lidar com as várias formas culturais que perpassam a escola 

e a sala de aula, e com a diversidade social e cultural, para conhecer melhor 

a prática do aluno e sua relação com o saber; 

9. Sabe articular, na atividade docente, as dimensões cognitiva, 

social, cultural e afetiva, visando ajudar os alunos a construírem sua 

subjetividade; 

10. Domina procedimentos de trabalho interativo e desenvolve 

capacidade comunicativa (comunicar-se e relacionar-se com as pessoas, 

assumir a aula como um processo comunicacional); 

11. É capaz de participar de forma produtiva de um grupo de 

trabalho ou de discussão, bem como atuar em equipa em atividades de 

pesquisa, interdisciplinares e organizativas; 

12. Ajuda os alunos a pensar e agir em relação a valores e 

atitudes. 

 

Abordadas que estão as competências do professor de informática, no que 

concerne ao ensino e aprendizagem de tecnologia, apresenta-se de seguida a 

natureza científica e didática do ensino de base de dados, assim como as 

limitações e dificuldades que lhe são associadas. 
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3.2. Natureza científica 

 

Inicialmente, todas as áreas relativas à informática cingiam-se 

exclusivamente a questões técnicas e científicas, passando ao longo do tempo a 

estar presente em toda a sociedade. Como já tem vindo a ser mencionado, a 

sociedade digital em que atualmente vivemos potenciou a introdução da informática 

no sistema educativo, no sentido de preparar os jovens para o mercado de trabalho. 

Um mercado de trabalho cada vez mais exigente ao nível da utilização e domínio 

da tecnologia. 

Para uma análise rigorosa à temática em causa, é desde já necessário fazer 

uma distinção entre Sistemas de Gestão de Base de Dados (SGBD) e Base de 

Dados, dois conceitos bastante distintos, mas muitas vezes confundidos. 

A necessidade de uma quantidade cada vez maior de informação por parte 

de toda a sociedade foi a origem do surgimento dos SGBD´s. Um SGBD, segundo 

Ramez Elmasri e Shamkant B. Navathe (2005), “… é uma coleção de programas 

que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.”. (p.3) O SGBD gere 

toda a informação que consta na base de dados e serve de interface entre o 

utilizador e a informação. Por sua vez, Jonassen (2007) refere que as 

funcionalidades inerentes ao SGBD, permitem “…armazenar informação de uma 

forma organizada e localizada ou dispor a informação na base de dados para nos 

ajudar a responder a consultas acerca daquela informação.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 13 - Sistema de Gestão de Base de dados 
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A arquitetura de um SGBD apresenta três níveis: nível físico; nível 

conceptual; e nível de visualização. O nível físico refere-se ao armazenamento da 

informação em suportes informáticos. O nível conceptual diz respeito à organização 

da informação em tabelas e relacionamentos. O nível de visualização consiste na 

interface gráfica com o utilizador. 

Face ao exposto, e depois de compreendido o conceito de SGBD, 

centremos a nossa atenção na base de dados. Uma base de dados pode ser 

definida como um conjunto de informações relacionadas entre si, devidamente 

organizadas para serem facilmente consultadas pelo utilizador. Ela assume 

funcionalidades como registar, atualizar, manter e disponibilizar a informação, que 

pode ser utilizada por diferentes utilizadores e com diversos fins.  

A construção de uma base de dados permite diminuir o espaço ocupado 

pela informação, permite ainda uma fácil atualização e pesquisa da informação, 

pois a mesma está devidamente organizada. Para além desses aspetos positivos, a 

utilização de uma base de dados traz benefícios ao nível da centralização e gestão 

de dados, nomeadamente através da redução das redundâncias de dados, não 

repetindo informação desnecessária, e através do rigor e qualidade com que os 

dados são apresentados. 

Quando se fala em Base de Dados, deve-se distinguir o que é o esquema e 

a instância da Base de Dados. Assim, o esquema de uma Base de Dados refere-se 

ao modo como é concebida a organização da informação, ou seja, relaciona-se 

diretamente com o design, representado na sua generalidade através de 

esquemas. Ramez Elmasri e Shamkant B. Navathe (2005) referem que o esquema 

“… é definido durante o projeto do banco de dados e não se espera que seja 

alterado frequentemente.” Por outro lado, a instância da Base de Dados refere-se 

aos dados concretos que a Base de Dados possui. (Elmasri & Navathe; 2005; p.21). 

Para o desenvolvimento de uma Base de Dados existem diferentes modelos 

que podem ser adotados, os quais se assumem como um conjunto de ferramentas 

conceptuais, utilizados para descrever os dados, a sua semântica e as restrições. 

Pode-se agrupar esses modelos em duas classes: os modelos baseados em 

objetos e os modelos baseados em registos. 

Os modelos baseados em objetos representam a realidade através de 

objetos, os quais são entidades reais. Alguns exemplos são o Modelo de Entidade-

Relacionamento; Modelos Semânticos; e Modelos Orientados por Objetos. 

Em oposição, os modelos baseados em registos representam a realidade 

através de registos, na qual a informação é estruturada em forma de campos. 
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Alguns exemplos são o Modelo Hierárquico, o Modelo em Rede e o Modelo 

Relacional.  

Dos exemplos apresentados, o Modelo Entidade-Relacionamento (E-R) é 

aquele que estará na base da análise aqui explanada, dado se tratar de um modelo 

catalogado por Ramez Elmasri e Shamkant B. Navathe (2005) como “… um modelo 

de dados conceitual de alto nível, além de muito popular.” (p.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 14 – Exemplo Gráfico do Modelo E-R 

 

Este modelo utiliza uma abordagem top-down e centra-se na identificação 

da informação de relevo para utilização na base de dados fazendo uma associação 

entre essa informação. É um modelo que permite representar o modelo de 

informação com bastante clareza e possibilita fácil compreensão e apresentação, 

dado que o modelo E-R se baseia em apenas dois objetos: as entidades e os 

relacionamentos, que os representa através do Diagrama E-R. (Elmasri & Navathe; 

2005; p.209). 

As entidades no Modelo E-R são elementos relevantes sobre os quais é 

necessário guardar informação, sejam eles abstratos ou concretos, enquanto os 

relacionamentos referem-se à perceção da forma como as diferentes entidades se 

relacionam entre si. As entidades assumem um conjunto de atributos que as 

definem, os quais são preenchidos com valores, que identificam e caracterizam 

cada entidade. Esses atributos podem ser de dois tipos: atómicos (quando não é 

possível dividir esses atributos em outras unidades mais pequenas, como por 

exemplo a idade de alguém); e compostos (quando é possível dividir esses 

atributos em unidades mais pequenas, como por exemplo a data de algum 

acontecimento, a qual pode ser dividida em dia, mês e ano). (Elmasri & Navathe; 

2005; p.39). 

Para cada entidade deve existir uma chave primária, a qual corresponde ao 

atributo identificador, em que representa de forma inequívoca cada ocorrência ou 
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registo na tabela. A chave primária pode ser simples, quando é constituída por 

apenas um atributo; ou composta, quando é constituída por dois ou mais atributos. 

Ela deve ser unívoca, ou seja, o valor da chave primária deve ser único para todos 

os registos; não redundante, onde não devem ser incluídos mais campos que os 

estritamente necessários; e não nula, ou seja, nenhum dos valores da chave-

primária deve conter valores nulos. (Elmasri & Navathe; 2005; p.41). 

Numa base de dados pode existir igualmente uma chave externa, o que 

acontece quando um atributo é definido como chave primária e em simultâneo 

utilizado na estrutura de uma outra tabela. (Elmasri & Navathe; 2005; p.41). 

Assim, a base do modelo E-R centra-se no conceito de relacionamento, já 

anteriormente mencionado, em que a chave primária assume extrema importância, 

pois será através dela que se irão estabelecer a relação entre as diferentes 

entidades de uma base de dados. Essas relações são esquematizadas através dos 

Diagramas E-R, os quais utilizam símbolos convencionais para os representar, 

nomeadamente o retângulo, a elipse, os losangos e as linhas. Os retângulos 

representam os conjuntos de entidades, a elipse representa os atributos, os 

losangos representam conjuntos de relacionamentos e as linhas ligam atributos a 

conjuntos de entidades, ou conjuntos de entidades a conjuntos de relacionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 15 - Exemplo de um Diagrama E-R 

 

Os relacionamentos estabelecidos podem classificar-se segundo três tipos: 

unárias (associam uma entidade com ela própria), binárias (associam duas 

entidades) e complexas (associam mais do que duas entidades). 

Nas relações binárias que se estabelecem, podemos ter as seguintes 

possibilidades de relacionamento: 

 Um para um - Uma entidade de A está associada apenas com 

uma entidade de B, e uma entidade de B está associada apenas a uma 

entidade de A. 
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 Um para muitos - Uma entidade de A está associada a qualquer 

número de entidades de B. Uma entidade B, só está associada a uma única 

entidade de A. 

 Muitos para um - Uma entidade em A está associada no máximo 

a uma entidade em B. Uma entidade em B pode estar associada a qualquer 

número de entidades em A. 

 Muitos para muitos - Uma entidade em A pode estar associada a 

qualquer número de entidades em B. E uma entidade de B pode estar 

relacionada a qualquer número de entidades de A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lustração 16 - Relacionamentos na Base de Dados de Modelo E-R 

 

Para a criação de Base de Dados com base no Modelo E-R é importante 

conhecer o conceito de normalização, pois este assume um caráter de extrema 

importância para evitar a redundância da informação. De forma muito geral, a 

normalização consiste na análise das relações existentes entre as entidades, 

levando ao agrupamento de atributos sistematicamente melhores. (Elmasri & 

Navathe; 2005; p.209). 

Inicialmente, Codd propôs três formas normais que ele chamou de primeira, 

segunda e terceira forma normal. Uma definição mais forte da 3FN — chamada 

forma normal Boyce-Codd (FNBC OU BCNF) — foi depois proposta por Boyce e 

Codd. Todas essas formas normais são baseadas nas dependências funcionais 
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entre os atributos de uma relação. Depois, uma quarta forma normal (4FN) e uma 

quinta forma normal (5FN) foram propostas, baseadas nos conceitos de 

dependências multivariadas e de junção, respetivamente. (Elmasri & Navathe, 

2005, p. 223) 

 

  

- Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC);  

- 4ª Forma Normal (4ª FN);  

- 5ª Forma Normal (5ª FN); 

 

Um modelo de base de dados que respeite os princípios estipulados até à 3ª 

FN é considerado adequadamente elaborado para funcionar num SGBD relacional. 

Face ao exposto, pode dizer-se que o processo de normalização consiste na 

definição das entidades com todos os atributos considerados relevantes; na análise 

das relações e dependências entre os atributos de cada entidade, comparando-as 

com as formas normais; na reestruturação de atributos e/ou derivação de entidades 

sempre que apresentem características que não estejam de acordo com as formas 
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normais; e na repetição do processo até que todas as entidades estejam na forma 

normal pretendida. 

Apresenta-se de seguida o mapa conceptual referente à natureza científica 

da base de dados. Moreira & Buchweitz (2000) citado por Magalhães e Rio (sd) 

referem que os mapas conceptuais “são representações gráficas semelhantes a 

diagramas, que indicam relações entre conceitos ligados por palavras.” (p.214). As 

autoras mencionam que esta ferramenta é utilizada para “auxiliar a ordenação e a 

sequência hierarquizada dos conteúdos de ensino, de forma a oferecer estímulos 

adequados ao aluno.”(p.214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 17 - Mapa conceptual de Base de Dados 
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3.3. Implicações didáticas 

 

Revista a natureza científica da temática, é importante agora dar o devido 

ênfase à natureza didática do ensino de Base de Dados. Tratando-se de uma 

temática muito presente no sistema educativo português importa perceber como é 

tradicionalmente lecionada esta matéria e quais as alternativas existentes para o 

efeito. 

Antes mesmo de explanar sobre a didática desta matéria propriamente dita, 

realço que a temática a ser lecionada se refere a uma aprendizagem acerca da 

tecnologia, segundo a classificação de Jonassen (2007), ou seja, em que a própria 

tecnologia constitui o objeto de aprendizagem. O autor define assim quatro 

classificações distintas relacionadas com as aprendizagens e a tecnologia, 

nomeadamente a já referida aprendizagem acerca da tecnologia, a aprendizagem a 

partir de tecnologia, a aprendizagem através da tecnologia, e a aprendizagem com 

a tecnologia. 

Esta perspetiva torna-se aqui muito importante dado que se trata de um 

conteúdo bastante específico em que a base de dados constitui uma tecnologia que 

se assumirá como objeto da própria aprendizagem. Neste sentido, existem duas 

grandes preocupações que se colocam: o que ensinar e como ensinar base de 

dados.  

Para saber como ensinar base de dados é imprescindível saber como se 

aprende. Neste sentido, tem sido importante a ajuda dada pelas Ciências da 

Educação na compreensão de como se processa a aprendizagem. De forma geral, 

a forma como é visionada a aprendizagem passou por diferentes fases, com a 

predominância de diferentes teorias, nomeadamente a behaviorista, cognitivista e 

construtivista.  

A teoria behaviorista, preconizada por Watson na primeira década do século 

XX, esteve na base da corrente de ensino programado com o objetivo de adicionar 

tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem.  

Mais tarde, na década de 50 e 60 surge a teoria cognitivista, sendo Piaget 

um dos seus principais agentes. Nesta perspetiva de aprendizagem, os 

computadores e os programas passam a assumir um papel preponderante na 

aprendizagem.  

No entanto, esta teoria evoluiu dando origem à teoria construtivista, que 

pelas mãos de Vygotsky na década de setenta, adiciona fatores culturais e sociais 
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como influências da aprendizagem, que assume a Internet como uma dimensão 

social de cariz tecnológico de apoio à aprendizagem. (Woolfolk, 2000). 

Para uma abordagem neste contexto é importante compreender o papel do 

computador como ferramenta cognitiva. Pea (1993) citado por Chen & Ray (2004) 

refere que usar artefactos como ferramenta cognitiva ajuda os alunos a ultrapassar 

as limitações do pensamento, da aprendizagem e da própria resolução de 

problemas.  

Os autores salientam ainda que os alunos não dominam a arte de usar as 

ferramentas disponíveis para resolver problemas em contextos reais, e que por 

isso, os professores devem dar informações explícitas aos alunos ao nível da 

resolução de problemas.  

Desta forma, o foco deverá ser como utilizar o software ou o computador, no 

sentido de preparar os alunos para utilizarem estas ferramentas em diferentes 

contextos. 

Relativamente ao ensino de base de dados, este é realizado na perspetiva 

de passo-a-passo, em que os alunos vão realizando pequenas tarefas até 

alcançarem o produto final. Esta forma de abordar a temática centra-se numa 

abordagem sistemática da aprendizagem.  

Segundo Luckesi (1990), o ensino sistemático “tem por objetivo estabelecer 

condições para que o educando, aos poucos, vá adquirindo, também de forma 

sistemática, os conteúdos escolares, que são conteúdos socioculturais. Isso 

significa que o ensino exige do educando um avanço em relação ao estágio de 

desenvolvimento em que ele se encontra, pois se lhe for ensinado o que já sabe, 

ele nada aprende e não se desenvolve.” (p.94) 

No entanto, os alunos quando são confrontados com problemas reais 

sentem dificuldades em transferir os conhecimentos adquiridos na sala de aula para 

novas situações. Eles apenas conseguem resolver um problema, se o mesmo 

apresentar alguma semelhança com situações que experimentaram em sala de 

aula. (Chen & Ray, 2004). 

Apesar de esta ser a forma mais comum de ensinar base de dados, 

Schoenfeld (1999) citado por Chen & Ray (2004) refere que se o objetivo é preparar 

os alunos para utilizar conhecimentos de informática para ser produtivo e resolver 

problemas no trabalho, os professores de informática precisam de se questionar se 

a abordagem apresentada é a mais adequada para preparar os alunos na utilização 

de base de dados no mercado de trabalho.  
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Os autores referem ainda que este tipo de abordagem na lecionação de 

base de dados não proporciona aos alunos a oportunidade de trabalhar em grupos, 

não os preparando para a dinâmica do mercado de trabalho, onde as empresas 

cada vez mais trabalham com equipas multidisciplinares em que as tarefas são 

divididas pelos diferentes elementos do grupo. 

Face a este contexto, como deve então ser organizada a aprendizagem dos 

conceitos e capacidades envolvidas na criação/ construção de base de dados? 

Segundo Chen & Ray (2004), para uma aprendizagem significativa de base 

de dados, os alunos precisam compreender qual o seu valor e a sua importância. 

Os alunos deverão ser capazes de solucionar problemas, e nesse sentido, devem 

ser propostas atividades para resolverem situações hipotéticas numa base de 

dados, pois desta forma os alunos estarão a transferir as situações de 

aprendizagem em sala de aula para a resolução de diferentes tipos de problemas. 

Os autores defendem que o ensino sistemático, ou seja, passo-a-passo, não 

deve ser menosprezado, o que significa que a forma como se leciona base de 

dados atualmente não está totalmente despropositada.  

No entanto, existe a grande lacuna neste tipo de abordagem que se refere à 

já mencionada aplicação das aprendizagens. Os professores de informática devem 

assim, para além da aprendizagem sistemática, utilizada para o reconhecimento do 

software e das suas ferramentas e procedimentos, dar orientações para as técnicas 

de resolução de problemas, onde foquem a importância do planeamento na procura 

das soluções mais eficazes. 

De salientar ainda que os professores não se podem esquecer dos alunos 

que têm na sua frente, pois com toda a certeza, um aluno do curso profissional de 

informática terá mais capacidade para absorver a matéria, ao passo que um aluno 

do curso profissional de secretariado, por exemplo, não apresenta obrigatoriamente 

a mesma predisposição para a matéria.  

Assim, é importante definir estratégias de abordagem diferentes para cada 

grupo de alunos, no sentido de potenciar mais e melhores aprendizagens.  

Neste contexto McNeil (1990) ressalva que “Well-chosen examples are 

needed to introduce these ideas [database concepts] to students whose computing 

background is minimal.” (p.203) 
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3.4. Limitações e dificuldades 

 

Segundo Resnick (1989) citado por Chen & Ray (2004), o principal objetivo 

do ensino é apoiar a transferência das aprendizagens decorridas em sala de aula 

para novas situações. 

Do ponto de vista cognitivo, segundo Jonassen (2007), a construção de 

base de dados “ …exige que os alunos organizem a informação, identificando as 

dimensões subjacentes ao conteúdo.”. O autor refere que esta é uma tarefa 

analítica que envolve uma variedade de competências de pensamento crítico, 

criativo e complexo, permitindo trabalhar no aluno as competências de conceção, 

resolução de problemas e tomada de decisão.  

Salienta ainda que esta ferramenta conduz a um pensamento de ordem 

superior, pela avaliação/seleção, análise e relacionamento da informação de modo 

a enriquecer a base de dados. 

Ainda do ponto de vista cognitivo, o trabalho com base de dados implica 

uma estrutura, o que obriga os alunos a analisar e a compreender a informação.  

Os autores perceberam que uma das grandes limitações do ensino de base 

de dados centra-se no facto dos alunos avançarem para a utilização do software, 

sem antes fazer uma análise daquilo que é pretendido, ou seja, os alunos passam a 

fase de planeamento da construção da base de dados.  

O que sucede nestes casos é que os alunos criam uma série de consultas e 

relatórios, que não respondem à questão essencial, mostrando informação que não 

é suficientemente relevante para a resolução do problema, usando assim uma 

quantidade desnecessária de procedimentos. (Chen & Ray; 2004; p.11) 

Uma das grandes dificuldades evidenciadas pelos alunos, segundo Chen & 

Ray (2004), prende-se com o facto dos alunos não se lembrarem como se realiza 

determinado procedimento, ou ainda não sabem qual o procedimento mais 

adequado a usar, ou seja, eles têm dificuldade em escolher as ferramentas 

adequadas para resolver determinado problema.  
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Ilustração 18 - Base de Dados (Jonassen, 2007) 

 

 

 

É com base nestes pressupostos que deve ser entendida a planificação que 

de seguida se apresenta, sendo a mesma, resultado de uma reflexão profícua em 

torno dos aspetos relevantes para a construção de uma planificação devidamente 

estruturada e fundamentada.   
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4. Planificação da intervenção 

 

O ato de planificar é uma atividade que assume extrema importância 

aquando do desenvolvimento de um curso, módulo ou temática, dada a influência 

que a mesma pode ter no sucesso ou insucesso do curso ou disciplina. Zabalza 

(2003) considera-a “uma competência imperativa que deve ser desenvolvida por 

todos os professores, independentemente do nível de ensino que estiver a atuar.” O 

mesmo autor afirma que uma das principais competências do professor passa por 

ter capacidade de executar planificações, de modo a que possa melhorar a 

qualidade do ensino. 

Assim, para a concretização da minha intervenção procuro aqui demonstrar 

qual o contributo que as características da turma e a especificidade da disciplina 

tiveram no desenvolvimento da minha planificação. A conclusão dessa análise 

conduziu-me à realização de uma planificação que esteve de acordo com o 

contexto específico da minha intervenção, podendo dessa forma delinear de forma 

fundamentada os objetivos, as competências, a metodologia e as atividades a 

serem desenvolvidas. 

 

4.1. Características do módulo de gestão de base de dados 

 

O módulo onde realizei a minha intervenção, como já mencionado, designa-

se de Gestão de Base de Dados. Segundo o programa da disciplina, da 

responsabilidade do Ministério da Educação, os alunos no final do módulo devem 

ser capazes de utilizar um sistema de gestão de base de dados como uma 

ferramenta de trabalho.  

Os objetivos e as competências a desenvolver são apresentados na tabela 

que se segue, da responsabilidade do Ministério da Educação, que consta no 

Programa da componente de formação sociocultural da disciplina de Tecnologias 

da Informação e Comunicação.  
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Objetivos Competências Visadas 

• Conhecer o conceito de base de dados.  

• Conhecer o conceito de sistema de gestão 

de base de dados relacional.  

• Identificar os elementos em que assenta a 

construção das bases de dados.  

• Identificar situações práticas de utilização 

de bases de dados relacionais.  

• Identificar o programa de gestão de base 

de dados.  

• Conhecer os componentes da janela do 

programa.  

• Identificar os elementos de uma base de 

dados.  

• Conhecer os procedimentos de construção 

e utilização de tabelas relacionais.  

• Dominar o conceito de consulta.  

• Identificar a importância e necessidade da 

criteriosa utilização de filtros e critérios.  

• Conhecer e aplicar os procedimentos de 

construção e utilização de consultas.  

• Conhecer o conceito de formulário.  

• Utilizar os procedimentos de criação e 

utilização de formulários.  

• Conhecer o conceito de relatório.  

• Dominar os procedimentos de construção e 

utilização de relatórios.  

• Conhecer o conceito de macro.  

• Identificar as vantagens operacionais da 

utilização de macros.  

• Aplicar os procedimentos de criação de 

macros.  

• Conhecer o conceito e a finalidade de 

módulo.  

• Automatizar procedimentos através da 

criação de módulos.  

• Conhecer um SGBD e as suas finalidades 

funcionais.  

 

• Compreender as inter-relações entre as 

componentes de um SGBD  

 

• Identificar a estrutura e componentes de 

uma base de dados  

 

• Utilizar convenientemente as 

potencialidades e características de um 

SGBD nas suas múltiplas funções.  

 

• Criar, editar e formatar tabelas, consultas, 

relatórios etc.  

 

• Manipular dados e gerar modelos de 

tratamento desses mesmos dados  

 

• Utilizar os componentes essenciais de 

uma ferramenta de SGBD  

 

Ilustração 19 - Objetivos e Competências (In: Programa da disciplina de Tecnologias da Informação e 

Comunicação) 
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4.2. Características dos alunos 

 

De uma forma geral, apresento agora as características que estes alunos 

evidenciam, e que constituíram pontos de interesse para o desenvolvimento da 

minha planificação: 

 

 Os alunos desta turma revelaram ser pouco estudiosos, não 

estudando com regularidade, sendo que a disciplina em que 

obtiveram menos aproveitamento, no ano letivo anterior, foi a 

matemática. Os alunos têm alguma dificuldade em se expressar 

oralmente e por escrito, sendo esta uma grande lacuna; 

 Outra das grandes particularidades desta turma prende-se com a sua 

orientação vocacional, pois apenas seis dos alunos escolherem este 

curso como primeira opção, os restantes apenas porque não 

conseguiram vagas nos cursos que pretendiam, nomeadamente 

desporto, artes e teatro; 

 Outra das situações que requer bastante atenção refere-se ao facto 

dos alunos dizerem que não estão a gostar da disciplina de TIC, 

dado o seu conteúdo, classificado pelos alunos como muito difícil; 

  Aos alunos parece-lhes agradar o facto de trabalharem 

especialmente em pares, sendo que estabelecem uma relação 

cooperante intrapares e interpares, procurando ajuda e ajudando o 

par do lado; 

 As atividades desenvolvidas para a turma têm sempre que possível 

um caráter bastante prático, o que estimula a participação dos 

alunos. Não ficam propriamente entusiasmados, pois consideram as 

matérias difíceis, mas participam ativamente nos trabalhos. 

 

 

4.3. Desenvolvimento da planificação das aulas 

 

A aprendizagem, como já mencionado, é um processo que tem sido e 

continua a ser alvo de estudos pelos mais diversos agentes, como investigadores, 

psicólogos e educadores. É um conceito que traduz o processo de aquisição de 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, as quais podem emergir de vários 
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domínios nomeadamente através do estudo, do ensino ou até da própria 

experiência. 

Das teorias behavioristas às construtivistas, a aprendizagem assumiu um 

papel de destaque para a compreensão do comportamento humano. Assim, e tendo 

por base as teorias da aprendizagem de Vygotsky, e as orientações existentes para 

o ensino de Base de Dados, desenvolvi a planificação da unidade didática 

(Apêndice 3) e os planos de aula (Apêndice 4) de acordo com as características 

dos alunos, da turma e do módulo a lecionar, cuja estrutura e informação se 

apresentam esmiuçadas de seguida. 

 

 

4.3.1. Competências e objetivos 

 

O significado de competências e de objetivos são várias vezes objeto de 

confusão, sendo por isso importante esclarecer estes dois conceitos, mesmo antes 

de os apresentar, dado que assumem um caráter obrigatório de conhecimento, no 

sistema educativo. 

Roldão (2003) define objetivo como “aquilo que se pretende que um aluno 

aprenda, numa dada situação de ensino e aprendizagem, e face a um determinado 

conteúdo ou conhecimento”, e define competência como o “saber que se traduz na 

capacidade efetiva de utilização e manejo – intelectual, verbal ou prático – e não a 

conteúdos acumulados com os quais não sabemos nem agir no concreto, nem 

fazer qualquer operação mental ou resolver qualquer situação, nem pensar com 

eles”. 

Pode assim dizer-se como refere Roldão (2003) que “a competência é o 

objetivo último dos vários objetivos que para ela contribuem”, ou seja, a 

competência é o objetivo que pretendemos alcançar a partir de todos os outros 

objetivos de aprendizagem. 

Esclarecidos os dois conceitos, e perante este grupo de alunos que 

apresenta características como serem pouco estudiosos; terem alguma dificuldade 

em se expressar oralmente e por escrito; não se identificarem com o curso; pré-

conceito da disciplina de TIC associando-a ao conceito de dificuldade, foram 

definidos os seguintes objetivos: 
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- Desenvolver a autonomia dos alunos  

É importante para este grupo de alunos desenvolver a sua autonomia, pois 

revelam alguma dependência de trabalho em pares, e têm que aprender a trabalhar 

em grupo e de forma individual em prol do grupo. 

Segundo Vygotsky, o processo de aprendizagem é facilitado quando um 

aluno trabalha com outro aluno mais experiente, seja em pares ou em grupo. O 

autor defende que o trabalho desenvolvido entre um aluno com mais dificuldades e 

outro que não revele as mesmas dificuldades àquele nível resulta numa 

aprendizagem de ambas as partes. Para além de desenvolvimento de trabalhos, 

esta teoria aplica-se a jogos, a resolução de problemas, entre outros. Pois os 

alunos irão complementar-se e surgirá daí uma aprendizagem muito mais 

enriquecedora. (Woolfolk, 2000) 

 

- Desenvolver as capacidades linguísticas e de comunicação 

Este é um grupo de alunos que revela grande dificuldade em se expressar, 

quer de forma oral como escrita, de forma que serão desenvolvidas atividades que 

potenciem a evolução dos alunos neste domínio. 

Vygotsky defende que deve ser fomentada a interação social entre 

professores e alunos, onde os professores falam com eles e os incite a utilizar a 

linguagem para expressar aquilo que aprendem. Desta forma, deve-se estimular os 

alunos para que expressem oralmente e por escrito em diversos momentos da 

aprendizagem. (Woolfolk, 2000) 

  

- Desenvolver a capacidade de trabalhar com cenários reais 

Esta turma apresenta, como já referido, traços de desmotivação justificado 

pelo facto de não estarem a gostar da disciplina de TIC e do curso não ser aquele 

que pretendiam. Uma forma de a colmatar é estabelecendo tarefas, atividades que 

vão de encontro à realidade que eles vão enfrentar no mercado de trabalho. 

Considero que ao contactarem com os problemas reais relacionados com a 

atividade profissional para a qual estarão habilitados no final do processo formativo, 

estes poderão adquirir empatia pelo curso, e consequentemente pela disciplina.  

 

Para além destas competências, na planificação consta igualmente o 

domínio das competências do currículo, as quais traduzem a aprendizagem que o 
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aluno deve adquirir segundo o programa da disciplina definido pelo Ministério da 

Educação. 

 

4.3.2. Estratégias de ensino e de aprendizagem 

 

As metodologias de trabalho definidas numa planificação são decididas com 

base nas características dos alunos e do conteúdo a ser lecionado. Assim, as 

estratégias privilegiadas no meu contexto de intervenção foram as seguintes: 

 

- Aprendizagem Cooperativa  

A aprendizagem Cooperativa é uma metodologia que envolve pequenos 

grupos de alunos que trabalham em conjunto para adquirir competências sociais e 

colaborativas enquanto trabalham com base em um objetivo comum. (Newby et al, 

1996) 

Segundo Newby et al (1996), a aprendizagem cooperativa apresenta as 

seguintes características: 

 Promove a interdependência, a responsabilidade individual, as 

competências sociais e colaborativas e funcionamento de grupo; 

 Incentiva a confiança, a comunicação e as capacidades de liderança; 

 Facilita a aprendizagem académica e em diferentes áreas sociais; 

 Podem funcionar como motivação quando os alunos gostam de trabalhar 

em grupo; 

 Envolve os alunos numa aprendizagem ativa; 

 Requer um grupo de alunos compatíveis; 

 Leva mais tempo a dar os mesmos conteúdos, quando comparado com 

outras metodologias; 

 É menos apelativa para os alunos que preferem trabalhar sozinhos. 

 

Neste contexto, também Vygotsky defende que a maior parte da 

aprendizagem é construída a partir das relações sociais que as pessoas 

estabelecem entre si, quer seja, aluno-aluno, ou professor-aluno. (Woolfolk, 2000)  

Como nesta turma existe um espírito bastante colaborativo será uma mais-

valia promover a aprendizagem cooperativa, através de trabalhos de grupo, pois os 

resultados serão superiores, e com toda a certeza que as expectativas não serão 
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defraudadas. Para além disso, é uma excelente forma dos alunos estarem mais 

próximos de situações que possam ocorrer no mercado de trabalho, onde virão a 

estar inseridos. 

 

- Discussão  

A discussão é uma metodologia que envolve diretamente os alunos na sua 

aprendizagem. Os alunos falam uns com os outros, partilham informação, e 

trabalham em conjunto para chegar a uma solução. (Newby et al, 1996) 

Newby et al (1996) apresenta oito características da Discussão, como 

metodologia: 

 Desenvolvimento das competências de relacionamento interpessoal e de 

comunicação oral; 

 Permite aos alunos praticar de forma ativa a resolução de problemas, o 

pensamento crítico e a capacidade de pensar a um nível mais elevado; 

 É interessante e estimulante para professores e alunos; 

 Pode mudar atitudes e comportamentos; 

 Valoriza a experiência efetiva dos alunos; 

 Providencia aos professores informação sobre os alunos, incluindo o 

quanto os alunos sabem sobre a matéria; 

 Permite aos alunos beneficiar da contribuição dos colegas; 

 Requer que o professor prepare a prática para uma discussão eficaz. 

 

Segundo Vygotsky, a conversa e o diálogo potenciam a compreensão de um 

conhecimento por parte dos próprios alunos. Esta aprendizagem cooperativa é 

caracterizada pela presença de grupos de alunos que se responsabilizam pela 

interação existente no grupo e que os conduzirá ao seu objetivo final. É por isso 

importante promover, nesta turma o debate inter e intragrupal. 

 

 

- Simulação 

Segundo Newby et al (1996), com a simulação os alunos aproximam-se de 

situações da vida real, permitindo uma prática realista sem os riscos envolvidos 

numa situação real. Esta metodologia envolve diálogo e interação com o 

computador. 

As características associadas à simulação referidas por Newby e tal (1996) 

são as seguintes: 
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 Podem ser usadas para aquisição de informação, melhoria de novos 

processos, e identificação de alternativas na tomada de decisão; 

 Pode promover competências cognitivas, afetivas e interpessoais que 

enfatiza a exatidão das respostas, a rapidez e as capacidades de 

questionar; 

 Providencia a prática e a experimentação com competências a serem 

aprendidas; 

 Providencia feedback imediato das ações e decisões; 

 Simplifica a complexidade do mundo real e foca-se em atributos e 

características importantes; 

 É apelativa, motiva o esforço intenso e aumenta a aprendizagem; 

 Ajuda os alunos a desenvolverem as suas competências de tomada de 

decisão; 

 Pode causar uma partição emocional profunda. 

 

 

4.3.3. Atividades 

 

Depois de definidos os objetivos e as metodologias a utilizar, apresento as 

atividades que foram desenvolvidas pelos alunos. 

 

- Análise das expectativas e receios dos alunos 

É importante a análise das expectativas e receios dos alunos para que os 

mesmos possam ser ultrapassados, e os alunos desenvolvam o trabalho com 

sucesso. 

 

- Criação de base de dados com base em cenários (simulação) 

Os alunos desenvolvem uma base de dados com suporte a cenários reais, 

numa espécie de simulação de situações, que aproxime os alunos do real mercado 

de trabalho. 

 

- Discussão em grupo  

Os alunos no final de cada aula promovem uma discussão em grupo sobre 

as dificuldades sentidas e os problemas vivenciados aquando da realização do 

trabalho, apresentando-as posteriormente à turma e ao professor a fim de serem 

debatidas. 
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- Apresentação do trabalho desenvolvido à turma 

Após concluído o trabalho, os alunos apresentam à turma o seu projeto e a 

conclusão do mesmo, explicando as diferentes fases que passaram na sua 

realização e as principais dúvidas que surgiram e como resolveram essas mesmas 

dúvidas. 

 

- Avaliação final do projeto  

No final, os trabalhos desenvolvidos pelos alunos são avaliados, tendo em 

conta para além dos critérios definidos, as suas expectativas e os seus receios. 

 

 

4.3.4. Modalidades e instrumentos de avaliação 

 

Avaliar pressupõe sempre um valor, seja de origem qualitativa ou 

quantitativa. Quando se fala em avaliação na educação podemos distinguir 

diferentes métodos, nomeadamente a avaliação sumativa e a avaliação formativa, 

não desvalorizando também a avaliação diagnóstica e a autoavaliação. 

Para além dos métodos utilizados para avaliar, existem também diferentes 

instrumentos, tais como grelhas de observação de aulas, fichas de trabalho, testes 

teóricos e práticos, trabalhos de grupo, portefólios, ficha de autoavaliação do aluno, 

entre outros. Meirieu (1987), citado por Ferraz et al (1994), distingue em qualquer 

instrumento de avaliação, quatro elementos: o suporte, a estrutura, os materiais e a 

situação social, que nunca é neutra. O suporte pode ser a escrita, a oralidade, o 

desenho, a expressão corporal, tendo cada pessoa preferências diferentes 

relativamente a estas formas de comunicação. Cada suporte pode ainda ter 

diversas estruturas, como por exemplo, pode utilizar-se a escrita como suporte e 

pedir ao aluno para resumir, completar, reconstituir, enunciar, entre outros.  

Os materiais que integram os instrumentos de avaliação podem provocar no 

aluno inibição ou rejeição se forem utilizadas palavras cujo significado os alunos 

não conhecem, se tiverem necessidade de utilizar objetos que não manipulam com 

facilidade. Bloqueios afetivos podem também surgir se os materiais forem 

conotados socialmente. (Ferraz et al, 1994) 

O contexto em que o instrumento é aplicado influencia também o 

desempenho do aluno. Se alguns gostam de trabalhar isoladamente e têm bons 

resultados em testes escritos, outros podem ficar bloqueados perante uma folha de 

papel em branco, sentindo sobre si o olhar do professor. Não quer isto dizer que se 
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deva construir um instrumento de avaliação para cada aluno. No entanto, a 

diversificação é não só desejável como possível. A tentativa de avaliar com justiça 

levou à criação de novos tipos de instrumentos e à utilização, em educação, de 

outros tradicionalmente ligados a outras áreas. (Ferraz et al, 1994) 

A forma e os meios que se utilizam para a avaliação dos alunos funcionam 

como um elemento regulador das suas próprias aprendizagens, na medida em que 

eles podem tomar consciência do que aprenderam e como podem aprender. Nas 

práticas letivas, a concretização do processo avaliativo sucederá de uma forma 

contínua e progressiva, permitindo ao professor obter feedback sobre metodologias 

de ensino, e conhecer as dificuldades dos alunos. Por outro lado, os alunos terão 

noção da sua avaliação ao longo do tempo, e não exclusivamente no final do 

período. (Ferraz et al, 1994)  

Na minha intervenção estiveram presentes os seguintes tipos de avaliação: 

avaliação diagnóstica de localização, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

 

o Avaliação diagnóstica 

A avaliação diagnóstica na minha intervenção teve como objetivo 

compreender qual o domínio que os alunos têm da matéria que foi trabalhada, ou 

seja, identificar as aquisições que os alunos já fizeram da temática, e os seus reais 

medos e expectativas em relação ao trabalho a ser desenvolvido.  

Esta avaliação diagnóstica, de localização, foi realizada com recurso a uma 

entrevista de grupo focado para avaliar as seguintes competências: conhecimento 

dos conceitos inerentes ao desenvolvimento de uma base de dados, autonomia dos 

alunos e as capacidades linguísticas e de comunicação dos mesmos. O principal 

objetivo da avaliação diagnóstica de localização é o de possibilitar ao professor 

localizar o ponto da matéria onde os alunos se encontram e assim definir onde 

iniciar. Para além disso, permite a deteção das dificuldades e conhecimentos dos 

seus alunos, o que lhe permite adotar estratégias pedagógicas adequadas às 

necessidades individuais de cada um.  

Apesar de poder ser aplicada em qualquer momento no decorrer no ano 

letivo, atualmente nas escolas, este método é utilizado no início do ano letivo como 

fonte de informação para a perceção da evolução dos alunos ao longo do ano. 
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o Avaliação formativa 

A avaliação formativa na minha intervenção teve lugar, para além do 

observável na aula e da realização do trabalho dos alunos, com a redação de um 

pequeno texto por parte dos alunos, ou seja um diário de aula do aluno, onde estes 

identifiquem os problemas com que se depararam e como o solucionaram, os erros 

que cometeram e como o resolveram e o que desenvolveram com mais e menos 

facilidade.  

A avaliação formativa é referida no Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de 

janeiro como “a principal modalidade de avaliação do ensino básico, assume 

caráter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem 

recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação.” 

Segundo Black & Wiliam (1998), a avaliação formativa constitui uma ação 

que envolve quer professor como aluno, e que fornece informação que será usada 

como feedback para a alteração das atividades e metodologias de ensino e de 

aprendizagem.   

Apesar de existirem várias definições para a avaliação formativa, definidas 

por diversos autores, existem características que lhe estão diretamente 

relacionadas, nomeadamente: o foco no aluno, promovendo a consciencialização 

da aprendizagem da sua parte; constitui uma parte da aprendizagem; respeita a 

pluralidade e diversidade; centra-se nos resultados, mas também nos processos; 

não é resultado de uma observação, mas envolve por si uma intervenção sobre a 

aprendizagem; não sanciona as dificuldades sentidas, tenta compreendê-las; e 

ajuda o professor na sua prática letiva. (Black & Wiliam, 1998) 

De acordo com Linda Allal (1986), a avaliação formativa apresenta três 

fases: primeira fase, recolha de informação; segunda fase, interpretação da 

observação; terceira fase, adaptação da pedagogia. A autora destaca duas 

correntes teóricas neste tipo de avaliação: behaviorista (aquando da observação do 

comportamento) e cognitiva (quando se avalia o aspeto cognitivo). 

A avaliação formativa apresenta características informativas e reguladoras, 

na medida em que fornece ao professor e aos alunos informação sobre o processo 

de ensino-aprendizagem. O professor conseguirá perceber o efeito da metodologia 

e atividades escolhidas, podendo alterar a sua intervenção pedagógica, e por sua 

vez, o aluno tomará consciência das suas dificuldades, podendo assim ultrapassá-

las de forma mais eficaz. 
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o Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa teve como objetivo avaliar os trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos, incluindo todas as fases do desenvolvimento do trabalho juntamente 

com o produto final e a sua apresentação à turma. Para a concretização desta 

avaliação, utilizei instrumentos para me auxiliarem nesta tarefa, nomeadamente 

uma grelha de avaliação com base em critérios previamente apresentados aos 

alunos e uma grelha de observação de aulas. Neste momento de avaliação foram 

avaliadas as seguintes competências: a aplicabilidade que os alunos deram ao 

software; autonomia dos alunos; capacidades linguísticas e de comunicação; e a 

capacidade de trabalhar com cenários reais. 

A avaliação sumativa, segundo Leonor Santos (sd), traduz-se “no final de 

cada período e ano letivo através de uma classificação, representado por um valor 

numérico”. No entanto, Black & Wiliam (1998) definem esta forma de avaliação 

como uma ação que envolve quer professor como alunos e fornece informação que 

será usada como feedback para a alteração das atividades de ensino e de 

aprendizagem.   

Metodologias 

de Avaliação 
Objetivo Instrumento Competências a Avaliar 

Avaliação 
Diagnóstica de 

Localização 

Para analisar o domínio que os alunos 

têm da matéria e os medos e 

expectativas dos alunos. 

Entrevista em 
grupo focado 

Domínio dos pré-requisitos; 

Autonomia dos alunos; 

Capacidades linguísticas e de 

comunicação. 

Avaliação 
Formativa 

Regular o processo de ensino-

aprendizagem fornecendo informações 

ao professor e aos alunos 

Diário de Aula 
do Aluno 

Autonomia dos alunos; 

Capacidades linguísticas e de 

comunicação. 

Avaliação 
Sumativa 

Avaliação dos Trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos 

(inclui todas as fases do 

desenvolvimento do trabalho 

juntamente com o produto final e a sua 

apresentação à turma.) 

Grelha de 
Avaliação; 

Grelha de 
Observação de 

Aulas. 

Autonomia dos alunos; 

Capacidades linguísticas e de 

comunicação; 

Capacidade de trabalhar com 

cenários reais. 

Ilustração 20 - Quadro Resumo da Avaliação 
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o Autoavaliação 

Para além dos tipos de avaliação acima expostos, houve lugar na minha 

intervenção para a autoavaliação. A autoavaliação teve como objetivo fazer um 

levantamento da análise dos alunos ao trabalho desenvolvido. Foi realizada com 

recurso a uma ficha de Autoavaliação, com base nos mesmos critérios 

estabelecidos para a avaliação sumativa. E contemplará as seguintes 

competências: capacidades linguísticas e de comunicação; e a autonomia dos 

alunos. 

Este é um método que prevê o envolvimento do aluno no seu processo de 

avaliação. Os discentes avaliam o seu próprio percurso de aprendizagens, fazendo 

uma reflexão do que fizerem e porque o fazem. No sistema de ensino atual, o 

momento de autoavaliação decorre simplesmente no final de cada período, e não 

em qualquer momento que se considere conveniente. Como se trata de um método 

utilizado apenas no momento em que o professor atribuirá uma nota, o aluno terá 

tendência a auto avaliar-se de forma a corresponder às expectativas do professor, 

sendo assim importante aplicar este tipo de avaliação em vários momentos do ano 

letivo. 

 

4.3.5. Recursos utilizados nas aulas 

 

Para a materialização da planificação delineada até ao momento, apresento 

de seguida os recursos, quer humanos como materiais, que foram necessários à 

concretização da planificação. 

Os recursos humanos essenciais são o professor e os alunos. Por outro 

lado, os recursos materiais são mais amplos e diversificados. Foram necessários 

dez computadores com ligação à Internet e com o programa Microsoft Access 

instalado em todos eles. Para além desses recursos, foi utilizado o projetor 

multimédia e o quadro branco. O primeiro foi utilizado para a apresentação dos 

objetivos da minha intervenção e das tarefas a serem desenvolvidas e respetiva 

avaliação, assim como para a apresentação dos trabalhos dos alunos. O quadro 

branco serviu de auxílio para a explicação ou clarificação das dúvidas que surgiram. 

Constituem ainda recursos da minha intervenção, o diário de aula elaborado 

pelos alunos, assim como o enunciado do projeto a desenvolver, a grelha de 

observação de aulas, a grelha de avaliação e a ficha de autoavaliação dos alunos. 
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4.3.6. Planificação da unidade didática  

 

O desenvolvimento da planificação da unidade didática da intervenção 

centrou-se em três áreas principais: o módulo, as competências a desenvolver nos 

alunos e as estratégias e metodologias de trabalho. Com base nestes itens foram 

planeadas as atividades a desenvolver com os alunos e definidos os recursos 

necessários para a sua concretização.  

Módulo 
Período 

(Carga 
horária) 

Competências Currículo 
Estratégias/ 
Metodologias 

 
 
 

 

2 – 
Gestão 
de Base 

de 
Dados 

27 de 
fevereiro 
a 12 de 
março 

 
 
 

5 blocos 
(90m) 

 Utilizar convenientemente as 

potencialidades e características de um 

SGBD nas suas múltiplas funções;  

 

 Criar, editar e formatar tabelas, 

consultas, relatórios etc.;  

 

 Manipular dados e gerar modelos de 

tratamento desses mesmos dados; ~ 

 

 Utilizar os componentes essenciais de 

uma ferramenta de SGBD. 

 

 Desenvolver a autonomia dos alunos; 

 Desenvolver as capacidades linguísticas 

e de comunicação; 

 Desenvolver a capacidade de trabalhar 

com cenários reais. 

 

. 

- Aprendizagem 

cooperativa; 

 

- Discussão; 

 

- Simulação 

 

Atividades 

- Análise das expectativas e receios dos alunos; 

- Criação de base de dados com base em cenários; 

- Discussão/debate em grupo dos problemas que surgem no decorrer 

da atividade; 

- Apresentação do trabalho desenvolvido à turma; 

- Avaliação final do projeto realizada pelos alunos 

Recursos 

Humanos - Professor e Alunos. 

Materiais - Computadores; Software (Microsoft Access); Internet; 

Projetor multimédia; Quadro branco; Diário do Aluno; Enunciado do 

trabalho; Ficha de Autoavaliação. 
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4.3.7. Planos de aula 

 

  Em síntese, apresenta-se de seguida os planos de aula desenvolvidos com 

base na planificação da unidade didática, os quais resultaram da reflexão 

anteriormente efetuada às características do módulo e da turma. 

 

Plano de aula nº1 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 1 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser capaz 
de: 

Identificar situações práticas de utilização 
de bases de dados relacionais  

Identificar os elementos em que assenta a 
construção das bases de dados  

Conhecer os procedimentos de construção 
e utilização de uma base de dados 

 Conceitos básicos 

 Planificação de uma base de 

dados 

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de 

uma base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades (Professor/Aluno) Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação 
dos objetivos da 
aula, seguida de 
entrevista focal 
com os alunos 
(15’) 

Estabelece-se uma interação 
entre professor e alunos para 
analisar o dominio da 
matéria a ser abordada e as 
expectativas e receios dos 
alunos. 

Para esta aula serão 
necessários doze 
computadores com 
ligação à Internet, e 
com o Microsoft 
Access instalado, que 
será o software 
utilizado.  
O projetor multimédia 
será utilizado para 
apresentar as 
características da 
intervenção. Será 
ainda utilizado um 
enunciado com a 
proposta do projeto a 
ser desenvolvido e 
que será entregue a 
cada grupo de 
trabalho. 
 
O Diário de Aula será 
utilizado no final da 

 
 
 
 
 
 

Avaliação 
Diagnóstica de 
Localização, 

Avaliação 
Formativa e 
Avaliação 
Sumativa 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. Exposição 
oral do objetivo e 
tarefas a 
desenvolver no 
decorrer da 
intervenção (10’) 

Explicar aos alunos qual o 
objetivo do trabalho a 
desenvolver e os critérios de 
avaliação do mesmo. 
Definição de grupos de 
trabalho e divisão de tarefas. 

3. Orientar e 
esclarecer 
dúvidas dos 
alunos (50’) 

Os alunos dão inicio ao 
trabalho de criação de base 
de dados com base em 
cenários/simulações 
enquanto o professor 
acompanha os alunos a dar 
os primeiros passos na 
concretização do mesmo.  

4. Promover a 
comunicação 
entre alunos e 

Os alunos falarão sobre as 
dificuldades com que se 
depararam no decorrer do 
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professor (5’) trabalho. aula para os alunos 
fazerem os seus 
registos.   

 
 
 

(entrevista focal, 
diário de aula do 
aluno e grelha de 

observação de 
aulas) 

5. Registo da 
Aula no Diário de 
Aula (10’) 

Os alunos procederão ao 
registo individual do trabalho 
desenvolvido na aula, 
através do registo no Diário 
de Aula do Aluno. 

 

 

Plano de aula nº2 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 2 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser capaz 
de: 
 
Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 
Conhecer e aplicar os procedimentos de 
construção e utilização de tabelas  

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de 

uma base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades (Professor/Aluno) Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula. 
(5’) 

Orientar os alunos na 
prosecução do seu trabalho. 

Para esta aula 
serão necessários 
doze computadores 
com ligação à 
Internet, e com o 
Microsoft Access 
instalado, que será 
o software utilizado.  
Será ainda utilizado 
um enunciado com 
a proposta do 
projeto a ser 
desenvolvido e que 
será entregue a 
cada grupo de 
trabalho. 
O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula para 
os alunos fazerem 
os seus registos.   

Avaliação 
Formativa e 
Avaliação 
Sumativa 

 
 

(entrevista 
focal, diário de 

aula do aluno e 
grelha de 
observação de 

aulas) 

2. Orientar e 
esclarecer dúvidas 
dos alunos (70’) 

Os alunos dão continuidade ao 
trabalho de criação de base de 
dados com base em cenários 
enquanto o professor 
acompanha os alunos na 
concretização do mesmo. Os 
alunos dão forma à sua base 
de dados. 

3. Promover a 
comunicação entre 
alunos e professor 
(5’) 

Os alunos falarão sobre as 
dificuldades com que se 
depararam no decorrer do 
trabalho. 

4. Registo da Aula 
no Diário de Aula 
(10’) 

Os alunos procederão ao 
registo individual do trabalho 
desenvolvido na aula, através 
do registo no Diário de Aula do 
Aluno. 
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Plano de aula nº3 

 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 3 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser capaz 
de: 
 

Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 
Utilizar os procedimentos de criação e 
utilização de formulários e consultas 

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de 

uma base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades 

(Professor/Aluno) 

Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula. (5’) 

Orientar os alunos na 
prosecução do seu 
trabalho. 

Para esta aula 
serão necessários 
doze 
computadores com 
ligação à Internet, 
e com o Microsoft 
Access instalado, 
que será o 
software utilizado.  
Será ainda 
utilizado um 
enunciado com a 
proposta do projeto 
a ser desenvolvido 
e que será 
entregue a cada 
grupo de trabalho. 
O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula para 
os alunos fazerem 
os seus registos.   

Avaliação 
Formativa e 
Avaliação 
Sumativa 

 
(entrevista 

focal, diário de 
aula do aluno e 

grelha de 
observação de 

aulas) 

2. Orientar e esclarecer 
dúvidas dos alunos (70’) 

Os alunos dão 
continuidade ao trabalho 
de criação de base de 
dados com base em 
cenários enquanto o 
professor acompanha os 
alunos na concretização do 
mesmo. Os alunos 
elaboram consultas e 
formulários.  

3. Promover a 
comunicação entre 
alunos e professor (5’) 

Os alunos falarão sobre as 
dificuldades com que se 
depararam no decorrer do 
trabalho. 

4. Registo da Aula no 
Diário de Aula (10’) 

Os alunos procederão ao 
registo individual do 
trabalho desenvolvido na 
aula, através do registo no 
Diário de Aula do Aluno. 
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Plano de aula nº4 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 4 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser capaz 
de: 

 
Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 
Dominar os procedimentos de 
construção e utilização de relatórios. 

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de 

uma base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades 

(Professor/Aluno) 

Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula. (5’) 

Orientar os alunos na 
prosecução do seu 
trabalho. 

Para esta aula 
serão necessários 
doze 
computadores com 
ligação à Internet, 
e com o Microsoft 
Access instalado, 
que será o 
software utilizado.  
Será ainda 
utilizado um 
enunciado com a 
proposta do projeto 
a ser desenvolvido 
e que será 
entregue a cada 
grupo de trabalho. 
O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula para 
os alunos fazerem 
os seus registos.   

Avaliação 
Formativa e 
Avaliação 
Sumativa 

 
 

2. Orientar e esclarecer 
dúvidas dos alunos (70’) 

Os alunos dão 
continuidade ao trabalho 
de criação de base de 
dados com base em 
cenários enquanto o 
professor acompanha os 
alunos na concretização do 
mesmo.  

3. Promover a 
comunicação entre 
alunos e professor (5’) 

Os alunos falarão sobre as 
dificuldades com que se 
depararam no decorrer do 
trabalho. 

4. Registo da Aula no 
Diário de Aula (10’) 

Os alunos procederão ao 
registo individual do 
trabalho desenvolvido na 
aula, através do registo no 
Diário de Aula do Aluno. 
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Plano de aula nº5 

 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 5 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser 
capaz de: 

 
Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de uma 

base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades 

(Professor/Aluno) 

Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula. (5’) 

Orientar os alunos na 
prosecução do seu 
trabalho. 

Para esta aula 
será necessário o 
projetor 
multimédia para a 
apresentação dos 
trabalhos de 
grupo e um 
computador. 
O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula para 
os alunos 
fazerem os seus 
registos. 
No final será 
preenchida a 
ficha de 
autoavaliação 
pelo aluno. 

   

Avaliação 
Formativa, 
Avaliação 

Sumativa e 
Autoavaliação 

 
 

2. Apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos 
pelo grupo (60’) 

Os grupos apresentam os 
trabalhos desenvolvidos 
aos restantes elementos 
da turma. 

3. Promover a 
comunicação entre 
alunos e professor (5’) 

Os alunos e o professor 
apresentarão oralmente o 
balanço desta 
intervenção. 

4. Registo da Aula no 
Diário de Aula (10’) 

Os alunos procederão ao 
registo individual do 
trabalho desenvolvido na 
aula, através do registo 
no Diário de Aula do 
Aluno 

5. Incentivar a 
autoavaliação (10’) 

Os alunos preenchem a 
autoavaliação do trabalho 
desenvolvido. 
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4.4. Plano de observação da prática letiva 

 

A evolução da sociedade, que tem sido alvo de destaque neste relatório, à 

luz da evolução do sistema educativo, tem levado a vários momentos de reflexão 

acerca da escola dos nossos dias. Várias mudanças foram sendo realizadas neste 

âmbito, assumindo o professor um lugar de destaque, pois é ele quem impõe o 

ritmo da evolução da própria mudança. Como refere Thurler (1994) citado por 

Santos & Ponte (2001), “a mudança em educação depende daquilo que os 

professores pensarem dela, dela fizerem e da maneira como eles a conseguirem 

construir ativamente”.  

Neste contexto, e de forma a impulsionar as mudanças no sistema educativo 

de forma mais célere e certeira, é importante que os professores, como centro da 

evolução, se preparem para construir uma espécie de Plano de Observação de 

Aulas, cujo objetivo será refletir sobre a sua prática docente a fim de identificar 

problemas e apontar soluções para os resolverem. A reflexão transforma-se então 

no elemento-chave para a evolução na educação. 

Schön (1983) citado por Coutinho et al (2009) distingue três formas de 

reflexão: reflexão na ação (ocorre durante a prática letiva, fazendo parte do 

momento de observação); reflexão sobre a ação (realizada após a prática letiva 

como forma de revisão dos acontecimentos); e reflexão sobre a reflexão da ação 

(contribui para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, podendo levar à introdução de 

novas práticas na prática letiva).  

A reflexão transforma o professor num professor-investigador que procura 

informação para levar a novas e melhores práticas educativas. No entanto, a 

reflexão que é realizada pelo professor pode obedecer a objetivos diferentes. 

Zeichner (1993) refere que “o importante é o tipo de reflexão que queremos 

incentivar nos nossos programas de formação de professores, entre nós, entre nós 

e os nossos estudantes e entre os estudantes”. 

Os professores ao refletirem envolvem-se num processo de investigação, 

em que procuram compreender-se enquanto profissionais do ensino, mas também 

procurando melhorar a sua didática e pedagogia. O ensino reflexivo exige, deste 

modo, uma constante autoanálise por parte do professor, o que implica uma certa 

abertura de espírito e uma análise rigorosa e não tendenciosa. 
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Dewey (1933) refere que a prática reflexiva por parte do professor implica 

uma abertura de espírito, para que possa definir novas alternativas e admitir a 

existência de erros; uma responsabilidade, fazendo uma ponderação das 

consequências de determinada ação ou procedimento; e implica também empenho 

para que se consigam tirar conclusões proveitosas de todo o processo.  

Neste contexto, para a observação da minha prática letiva no decorrer da 

intervenção, defini os meus objetivos de observação, assim como as fontes e os 

instrumentos utilizados para recolher a informação desejada. Assim, os objetivos da 

minha observação são os seguintes: 

 

 Verificar se as estratégias utilizadas foram eficazes; 

 Verificar se as metodologias utilizadas facilitaram a aquisição 

e consolidação de conhecimentos. 

 

Para a obtenção de respostas, os alunos e eu própria seremos a fonte de 

informação para as conclusões a tirar, após a intervenção. Dessa forma, 

instrumentos como o diário de aula do aluno, o diário de aula do professor, e a 

análise dos projetos desenvolvidos, permitem recolher toda a informação 

necessária para uma posterior análise e reflexão da minha prática letiva no decorrer 

da intervenção. 
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5. Intervenção em sala de aula 

 

A minha intervenção decorreu, como já mencionado, na Escola Secundária 

D. Pedro V, na turma 10º13 do Curso Profissional de Secretariado, na disciplina de 

TIC no módulo de Gestão de Base de Dados. Tal como consta na planificação 

elaborada, iniciei as atividades com a turma no dia 27 de fevereiro e concluí as 

mesmas a 12 de março. 

Para uma melhor compreensão dos acontecimentos que decorreram da 

minha prática junto da turma acima referida, apresento de seguida um relato 

pormenorizado das atividades desenvolvidas neste período. 

 

5.1. Descrição da intervenção 

 

1ª Aula  

O início da minha prática de ensino supervisionada ocorreu na segunda-

feira, dia 27 de fevereiro de 2012, pelas 13h30m na sala 3.09. Eu e o professor 

cooperante, Professor Casimiro Sampaio, dirigimo-nos para a sala de aula 10 

minutos antes do toque de entrada, para que eu pudesse familiarizar-me com o 

software de registo de sumários e de faltas, dado que no decorrer da minha 

experiência profissional, ainda não tinha tido a oportunidade de estar numa escola 

onde este sistema estivesse funcional. 

No princípio da aula, mesmo antes de eu assumir o meu papel como 

docente, o professor cooperante voltou a lembrar aos alunos a razão da minha 

presença e os objetivos da intervenção. Após este momento realizei a chamada e 

registei o sumário, estando apenas uma aluna a faltar. Essa informação foi 

registada aula a aula, no documento Notas de Aula (Apêndice 5). 

O passo seguinte centrou-se na concretização da avaliação diagnóstica de 

localização, obtida através de um diálogo com os alunos, numa entrevista de grupo 

focado, no sentido de auferir os conhecimentos que eles já detinham sobre a 

matéria a abordar. Apesar da vergonha inicial que os alunos demonstravam, a 

mesma foi sendo ultrapassada com a dinâmica de grupo que propus, em que os 

alunos antes de responderem às minhas questões deveriam levantar a mão direita, 
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e assim que eu me dirigisse a eles, a primeira coisa que deveriam dizer, era o seu 

nome e só depois a resposta.  

Esta foi uma atividade bastante produtiva, pois eles entraram no “jogo” e 

começaram a participar de forma mais ativa. Aos poucos, os alunos foram ficando 

mais à vontade demonstrando de forma bastante clara e interativa os 

conhecimentos de que já eram portadores. Foram debatidos conceitos como 

entidade, relacionamento, modelo E-R, atributos, tipo de dados, máscaras, 

relações, tabelas, formulários, consultas, relatórios, macros. Apesar de nem sempre 

revelarem facilidade na definição técnica de conceitos, sempre conseguiam 

responder, mesmo que recorrendo a alguns exemplos, demonstrando assim 

domínio da matéria lecionada. Esta avaliação diagnóstica de localização foi 

importante para compreender o nível de conhecimentos dos alunos, e assim 

conduzir as atividades a realizar de acordo com a base de saberes que os mesmos 

já detinham. 

Após a identificação dos conhecimentos dos alunos projetei uma 

apresentação multimédia (Apêndice 6), onde debatemos em grupo a importância de 

uma base de dados, levando-os a fazer reflexões, a imaginar situações, a pensar. 

Nesta fase, os alunos já participavam de forma automática, não se esquecendo da 

dinâmica iniciada momentos anos, continuando a dizer os seus nomes, antes 

mesmo de intervirem. De seguida, e ainda com o apoio da apresentação 

multimédia, fiz uma breve explicação de como funcionariam as aulas em que eu 

estaria presente, apresentando-lhes o projeto que teriam que realizar ao longo 

desse período, contemplando ainda os critérios de avaliação do mesmo.  

Depois desta explicação, foi o momento de criar os grupos de trabalho para 

desenvolver o projeto. A escolha dos elementos do grupo foi realizada pelos 

próprios alunos, que rapidamente se organizaram, e breves minutos depois, registei 

os grupos de trabalho e a respetiva temática (Apêndice 7). Realizado todo este 

trabalho inicial, os alunos agruparam-se e ocuparam os seus postos de trabalho, 

momento em que distribui os enunciados do projeto (Apêndice 8) que viriam a 

desenvolver ao longo das aulas.  

Em grupo, os alunos foram trabalhando de forma muito empenhada, e 

minutos antes da aula terminar pedi para guardarem o trabalho que já tinham 

desenvolvido, pois estava no momento de dar lugar ao debate conjunto a fim de 

auferir as dificuldades que foram sentidas e partilharem a experiência com os 
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restantes colegas. Como se tratava do primeiro debate do género, fui eu quem deu 

o mote de saída, e depois coube-me apenas o papel de mediadora, para que todos 

falassem das suas dificuldades.  

Como se tratou do início do projeto, os alunos revelaram neste debate que 

apenas sentiram algumas dificuldades no âmbito da definição do Modelo E-R, mas 

que rapidamente foram ultrapassadas, pois segundo os próprios, “foram dúvidas 

pequenas”. 

No final da aula, os alunos preencheram o seu primeiro registo no Diário de 

Aula do Aluno (Apêndice 9), cujo objetivo foi obter a perspetiva de cada um dos 

alunos sobre o seu comportamento na aula, assim como um relato pessoal das 

dificuldades sentidas, da estratégia utilizada, e ainda com sugestões para melhoria 

de situações que considerassem menos bem conseguidas. 

Após o toque de saída, foi preenchida uma pauta de observação (Apêndice 

10) de forma a registar os comportamentos, conhecimentos e atitudes dos alunos 

no decorrer da aula. E mais tarde, realizei o meu próprio diário de aula com 

reflexões sobre a minha prática (Apêndice 11). Este último instrumento 

mencionado, o Diário de Aula do Professor, revelou-se de extrema importância, 

como fonte de informação, pois permitiu-me limar arestas para uma prática mais 

eficaz na minha prática profissional.  

 

2ª Aula 

A segunda aula da minha intervenção ocorreu na quarta-feira, dia 29 de 

fevereiro de 2012, pelas 13h30m na sala 3.09. 

A aula começou com a realização da chamada e o registo do sumário. De 

seguida fiz um enquadramento do que tinha sido realizado na aula anterior, e qual o 

objetivo para a presente aula, servindo de ponte entre as duas aulas, para que os 

alunos não se perdessem no objetivo definido para esta intervenção. De seguida foi 

realizado o ponto de situação do projeto de cada grupo, tendo os diferentes alunos 

de cada grupo falado e aproveitado para esclarecer algumas dúvidas. 

No decorrer do esclarecimento das dúvidas foi necessário alertar os alunos 

para a definição do tipo de dados dos atributos, assim como o aspeto visual da 

base de dados que estavam a desenvolver. Posto isto, os alunos agruparam-se e 

deram continuidade ao seu projeto, solicitando-me sempre que as dúvidas surgiam. 
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Quando faltavam alguns minutos para terminar a aula fizemos um debate 

sobre as dificuldades sentidas, muito embora os alunos se mostrassem 

desgastados, dada a alta temperatura ambiente que se fazia sentir na sala de aula. 

De seguida, os alunos preencheram o Registo no Diário de Aula dos Alunos.  

 

3ª Aula 

A terceira aula da minha intervenção ocorreu na segunda-feira, dia 05 de 

março de 2012, pelas 13h30m na sala 3.09. 

A aula começou com a realização da chamada e o registo do sumário. De 

seguida fiz um enquadramento do que tinha sido realizado na aula anterior, e qual o 

objetivo para a presente aula. Com a utilização desta estratégia, os alunos já se 

demonstram mais à vontade com o funcionamento das aulas. 

No decorrer desta aula houve a necessidade de “interromper” algumas 

vezes a aula, devido às dúvidas comuns entre os grupos que iam surgindo no 

desenvolvimento do projeto, nomeadamente no que se refere à realização de 

consultas e relatórios, no Microsoft Access. Nesse sentido, utilizei o quadro branco 

disponível na sala de aula para esquematizar algumas ideias de forma a esclarecer 

as dúvidas que foram surgindo. 

O ritual imposto nestas aulas já tinha sido assumido pelos alunos, por isso 

logo que disse para guardarem os trabalhos, os alunos rapidamente o fizeram e 

voltaram aos seus lugares para dar lugar ao debate na turma. Como existiram 

várias dificuldades no desenvolver do projeto, essencialmente no que concerne à 

elaboração de consultas e relatórios, o debate foi bastante proveitoso tendo os 

alunos partilhado de forma clara os problemas com que se depararam. 

Por fim, os alunos procederam ao já habitual registo no Diário de Aula do 

Aluno, e de forma cada vez mais completa, dada a familiaridade que eles já têm 

com este instrumento.  

 

4ª Aula 

A quarta aula da minha intervenção ocorreu na quarta-feira, dia 07 de março 

de 2012, pelas 13h30m na sala 3.09. 
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A aula começou com a realização da habitual chamada e o registo do 

sumário. De seguida fiz novamente o enquadramento do que tinha sido realizado 

na aula anterior, e qual o objetivo para a aula de hoje. Foi necessário alertar os 

alunos para a gestão do tempo, pois teriam que terminar o projeto de base de 

dados, para apresentação na próxima aula. Nesse contexto, aproveitei para lhes 

relembrar o que seria avaliado nos seus projetos e na apresentação, esclarecendo 

ainda algumas dúvidas que surgiram. Os alunos juntaram-se, de seguida, nos seus 

grupos de trabalho a fim de concluir os seus projetos e preparar a respetiva 

apresentação.  

O desenrolar desta aula, com os alunos a concluírem os seus projetos, não 

permitiu o preenchimento do Diário de Aula do Aluno. Esta situação decorreu 

devido ao facto do período dado à execução das tarefas relacionadas com o projeto 

ter necessidade de ser mais longa do que estava planeado, o que “atrasou” o início 

do debate na turma, e como os alunos queriam esclarecer algumas dúvidas ainda 

resultantes da apresentação de trabalhos, não houve tempo para o fazer. 

 

5ª Aula 

A última aula da minha intervenção ocorreu na segunda-feira, dia 12 de 

março de 2012, pelas 13h30m na sala 3.09. 

A aula começou com a realização da chamada e o registo do sumário. Os 

alunos iniciaram a apresentação dos trabalhos, e optei por ir tecendo comentários 

ao longo das apresentações, apontando os aspetos positivos e menos positivos, e 

dando voz aos restantes elementos da turma para proporem alternativas para a 

resolução do projeto em causa. Desta forma, os alunos sentiram-se parte da 

apresentação, o que desperta a sua atenção no decorrer das mesmas. 

No final das apresentações foi feito um balanço do projeto implementado, 

tendo obtido reações bastante positivas acerca das aulas decorridas, sendo que a 

maior satisfação foi de perceber, por parte do professor cooperante e dos alunos, 

que a atividade implementada foi importante para a consolidação e aquisição de 

novos conhecimentos. 

No final da aula, os alunos preencheram o Diário de Aula do Aluno e o 

questionário de avaliação (apêndice 12) do projeto implementado. O principal 

objetivo deste instrumento foi auferir sobre a validade das estratégias e 

metodologias implementadas, assim como da minha prestação nesta intervenção. 
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5.2. Atividades de avaliação 

 

No decorrer da intervenção em relato, foram realizados diversos momentos 

de avaliação, dos quais três instrumentos estiveram na base da avaliação dos 

conhecimentos e competências dos alunos, nomeadamente a avaliação diagnóstica 

de localização através da entrevista de grupo focado, a avaliação formativa através 

da pauta de observação e a avaliação dos projetos desenvolvidos pelos diferentes 

grupos de alunos. Outro dos instrumentos elaborados foi o questionário de 

avaliação, cujo objetivo foi o de obter feedback da eficácia das estratégias e 

metodologias escolhidas para o desenvolvimento do projeto desta intervenção, a 

par do Diário de Aula do Aluno e Professor. 

Tal como foi definido na observação da prática letiva (ponto 4.4 deste 

relatório), os objetivos que constituíram o alvo da minha avaliação foram a 

verificação das metodologias e estratégias utilizadas como sendo ou não as mais 

adequadas, a verificação da aquisição e consolidação de conhecimentos dos 

alunos e verificar se as atividades desenvolvidas foram as mais adequadas aos 

alunos. 

Assim, apresenta-se de seguida a avaliação da atividade desenvolvida com 

apoio nos instrumentos elaborados. 

 

 Pautas de Observação – As pautas de observação serviram 

essencialmente para avaliar o decorrer das aulas, tendo em consideração aspetos 

como assiduidade, pontualidade, comportamento, empenho, participação, 

autonomia, trabalho colaborativo e domínio do conteúdo. Estes itens foram 

analisados, avaliados e registados em todas as aulas com o objetivo de 

compreender se as metodologias, as estratégias, e as atividades que estavam a ser 

desenvolvidas estavam a ter o sucesso desejado. 

Após a análise das referidas pautas de avaliação, posso referir que o 

comportamento dos alunos foi muito bom, tendo demonstrado uma atitude sempre 

correta, tal como é expectável em sala de aula. De igual modo, os alunos 

empenharam-se de forma entusiasta no projeto que tinham que desenvolver, 

debatendo em grupo e organizando as tarefas de forma proporcional pelos 

diferentes membros do grupo, revelando uma autonomia notória.  
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No que se refere à participação, existe uma ligeira variação, muito se deve 

nos casos menos positivos, ao facto de serem alunas de personalidade tímida, o 

que foi sendo ultrapassado com a minha intervenção, alimentando a comunicação 

oral com estas alunas em particular. Os alunos demonstraram um domínio 

satisfatório dos conceitos base relacionados com a aprendizagem de base de 

dados. Tal como já tinha sido mencionado na caracterização da turma, estes alunos 

trabalham muito bem em grupo, sendo que o espírito colaborativo esteve sempre 

presente nos grupos de trabalho, com uma pequena exceção de um dos grupos, 

que por ser constituído por um maior número de elementos, teve alguma dificuldade 

em se organizar, mas conseguindo momentos mais tarde, através de conversa 

intra-grupal resolver essa situação. 

Por fim, no que concerne à assiduidade e pontualidade, os alunos foram 

sempre assíduos, à exceção de uma das alunas, que se encontrava a faltar por ter 

ido ao seu país de origem (India), e uma outra que faltou a uma das aulas, mas de 

forma devidamente justificada. Relativamente à pontualidade, a maioria dos alunos 

foi sempre pontual, enquanto outros esporadicamente chegavam até breves 

minutos depois do toque de entrada.   

 

 Resultados de Avaliação dos Alunos – Os resultados de avaliação 

(Apêndice 13) foi um instrumento elaborado com o objetivo de avaliar os projetos 

desenvolvidos pelos alunos, onde se traduzem os conhecimentos que foram 

anteriormente adquiridos assim como as novas aquisições, decorrentes da minha 

intervenção. 

Os parâmetros avaliados nos projetos dos alunos foram a elaboração de 

tabelas (entidades, atributos, tipo de dados, máscaras), formulários (funcionalidade 

e aspeto gráfico), consultas (funcionalidade, pertinência e definição de critérios), 

relatórios (funcionalidade e aspeto gráfico) e a apresentação elaborada pelos 

grupos de trabalho, onde deviam ser descritos todos os passos que seguiram até 

chegarem à elaboração do modelo E-R, para posteriormente implementarem no 

Microsoft Access. 

Após a análise dos respetivos projetos elaborados pelos grupos e da 

apresentação realizada pelos mesmos, foi preenchida a referida grelha de 

avaliação, a qual reflete o trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo da minha 

intervenção. Os alunos revelaram melhorias nos projetos elaborados quando 
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comparado com as notas obtidas em desenvolvimento de outras base de dados, ao 

longo deste módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 21 – Resultados de Avaliação 

 

 

 Diário de Aula do Aluno – O Diário de Aula do Aluno foi um instrumento 

elaborado para compreender se as estratégias e metodologias definidas 

inicialmente estavam a ser eficazes. O referido instrumento foi uma novidade para 

os alunos, pelo que foi necessário explicar inicialmente qual o seu propósito. 

No Diário de Aula, os alunos registavam o seu comportamento no decorrer 

da aula e faziam uma reflexão sobre as metodologias e estratégias implementadas, 

assim como um relato das dificuldades sentidas e de que forma foram 

ultrapassadas. De salientar ainda que, nos relatos da primeira aula, os alunos 

descreveram de forma tímida os acontecimentos de sala de aula, muito devido ao 

desconhecimento do instrumento mencionado. 

Na primeira aula, os alunos mencionam como principal dificuldade a 

elaboração do Modelo E-R no que diz respeito à definição do tipo de relação, sendo 

identificado pelos alunos que o auxílio da professora ajudou na resolução, quando 
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em grupo não conseguiam resolver. Para além disso, foi também referido que os 

grupos de trabalho funcionaram bem.  

“Acho que o trabalho correu muito bem, dividimos dois a dois para realizar 

as tarefas.” 

“No decorrer do trabalho tivemos um pouco de dificuldade talvez no primeiro 

exercício onde íamos fazer o Modelo E-R e as ligações”. 

“Dificuldades que senti é na elaboração das ligações das tabelas de 

relações e o meu grupo recorremos a ajuda da professora.” 

Nas aulas seguintes, os registos no Diário de Aula dos Alunos, 

apresentavam mais relatos do que tinha acontecido no decorrer da aula. Alguns 

exemplos: 

“Senti dificuldades nos formulários mas conseguimos superar esse desafio. 

Primeiro tentamos em grupo discutir as soluções e depois com os professores.” 

“O nosso grupo trabalhou muito bem. Gerimos muito bem o tempo 

trabalhando em dois computadores e trocando de pares para fazermos mais.” 

“Como já referi anteriormente o meu grupo teve dificuldades na criação das 

tabelas e formulários mas com a ajuda ultrapassamos e ficamos a saber como é 

que se fazia, e no fim foi muito bom saber que tinha feito tudo.” 

“ As dificuldades que senti foi na introdução dos dados pois achava que era 

de uma maneira e afinal é doutra. Esta experiência de trabalhar assim é muito 

bom.” 

“Aprendemos como colocar a imagem no trabalho.” 

“As dificuldades nesta aula notaram-se mais, pois esta aula desenvolveu-

se.” 

“As dificuldades aumentaram, os professores como sempre ajudam a 

resolver os problemas o que se torna mais fácil.” 

“Resolvemos o nosso problema com a ajuda da professora, e também a 

pensarmos um bocado.” 

“No nosso trabalho tivemos um pouco de dificuldade a meter as imagens no 

Access porque era uma coisa nova.” 

“Não ouve discussão, todos trabalhamos e participamos, também acho que 

isso só aconteceu porque todos gostamos de fazer este trabalho.” 

“Antes eu pensava que a base de dados era mais complicada, mas é mais 

simples do que eu pensava.” 

“Tenho que empenhar-me no trabalho para aprender.” 
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 Questionário de Avaliação Final – No final da intervenção foi aplicado 

aos alunos um questionário de avaliação final cujo objetivo foi analisar a eficácia 

das estratégias e metodologias escolhidas para o desenvolvimento do projeto, 

assim como o grau de motivação dos alunos no decorrer deste processo. O 

questionário foi estruturado com base em dez questões, do tipo escala, com um 

intervalo de valores de um (1) a cinco (5), em que um (1) corresponde a discordo 

totalmente e cinco (5) concordo totalmente. Para além dessas questões, o 

questionário contemplou duas questões de resposta aberta, onde os alunos têm a 

possibilidade de emitirem uma opinião pessoal sobre o projeto desenvolvido e 

sugestões que considerem pertinentes. As questões foram as seguintes: 

1. O professor apresentou os conteúdos e os objetivos de forma clara. 

2. O professor procurou esclarecer as dúvidas dos alunos. 

3. O professor utilizou uma linguagem clara e percetível com os alunos. 

4. Realizaste com autonomia as tarefas propostas ao longo do projeto? 

5. Consideras que o trabalho de grupo foi uma boa ajuda para aprenderes e 

melhorares os teus conhecimentos? 

6. Consideras que a aprendizagem sequencial (passo-a-passo) facilitou a tua 

aprendizagem? 

7. Consideras que a aprendizagem através da resolução de problemas com base 

em cenários reais promoveu a tua aprendizagem? 

8. Consideras que o momento de aula disponibilizado para debater as dificuldades 

sentidas contribuiu para a tua aprendizagem? 

9. Consideras que foi útil a utilização do Diário de Aula? 

10. Numa escala de 1 a 5, refere o teu grau de motivação perante o projeto 

11. Opinião sobre o projeto desenvolvido 

12. Sugestões 
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Após o tratamento dos dados obtidos nos questionários (Apêndice 14), 

conclui-se que 84% dos alunos considera que o professor apresentou os conteúdos 

de forma clara e objetiva (gráfico 1), utilizando uma linguagem percetível e clara 

com os alunos (gráfico 2), e 79% dos alunos considerou que o professor procurou 

sempre esclarecer as dúvidas que surgiram no decorrer do projeto (gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, e contrariamente aos dados acima apresentados que 

revelam uma homogeneidade na opinião da turma, quando o tema é a autonomia, 

os alunos revelaram uma maior diversidade de respostas. Assim, 58% dos alunos 

considerou que desenvolveu de forma autónoma as tarefas propostas, enquanto 

42% dos alunos revelaram que não foram totalmente autónomos no desenrolar do 

projeto (gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dados revelam-se de extrema importância dado que uma das 

dificuldades diagnosticadas na turma prendia-se com a falta de autonomia por parte 

Gráfico 1 – Respostas obtidas à 

questão: “O professor apresentou 

os conteúdos e os objetivos de 

forma clara.” 

 

Gráfico 2 – Respostas obtidas à 

questão: “O professor procurou 

esclarecer as dúvidas dos 

alunos.”  

 

Gráfico 3 – Respostas obtidas à 

questão: “O professor utilizou 

uma linguagem clara e percetível 

com os alunos.”  

   

    

 

Gráfico 4 – Respostas obtidas à 

questão: “Realizaste com 

autonomia as tarefas propostas ao 

longo do projeto?” 

 

Gráfico 5 – Respostas obtidas à 

questão: “Consideras que o 

trabalho de grupo foi uma boa ajuda 

para aprenderes e melhorares os 

teus conhecimentos?” 

 

Gráfico 6 – Respostas obtidas 

à questão: “Consideras que a 

aprendizagem sequencial 

(passo-a-passo) facilitou a tua 

aprendizagem?” 
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da maioria dos alunos tendo mesmo este fator constituído uma das competências a 

desenvolver ao longo deste projeto. Assiste-se, deste modo, a uma ligeira evolução 

neste campo, devido às estratégias e metodologias definidas para a intervenção, 

entre as quais o trabalho colaborativo, que os alunos consideraram como uma boa 

ajuda para a melhoria dos seus conhecimentos (gráfico 5).  

Relativamente às estratégias e metodologias adotadas na intervenção, os 

alunos consideraram que a aprendizagem sequencial foi uma ajuda na construção 

da sua aprendizagem (gráfico 6). Do universo de alunos, 79% considerou que o 

debate das dificuldades na turma em todas as aulas foi uma mais-valia para a 

consolidação das suas aprendizagens (gráfico7). Em contrapartida, o diário de aula 

do aluno e a resolução de problemas com base em cenários reais (gráfico 8) não 

reúnem unanimidade nesta turma, com especial incidência no primeiro, em que 

32% dos alunos não considerou útil a utilização do Diário de Aula do Aluno, contra 

68% que viu alguma utilidade neste instrumento (gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados são bastante reveladores, concluindo-se que é evidente 

que os alunos não estavam habituados a uma metodologia com base em resolução 

de problemas e ao momento de reflexão através de um instrumento como o Diário 

de Aula do Aluno. Deste modo, é natural que apresentem alguma resistência a 

novas situações, muito embora 37% tenha considerado totalmente útil a utilização 

do Diário de Aula do Aluno. Assim, conclui-se que as estratégias e metodologias 

foram as indicadas e resultaram de forma positiva na turma. Acresce ainda que no 

Gráfico 7 – Respostas obtidas à 

questão: “Consideras que o 

momento de aula disponibilizado 

para debater as dificuldades 

sentidas contribuiu para a tua 

aprendizagem?” 

 

Gráfico 8 – Respostas obtidas à 

questão: “Consideras que a 

aprendizagem através da resolução 

de problemas com base em cenários 

reais promoveu a tua aprendizagem?” 

 

 

Gráfico 9 – Respostas obtidas à 

questão: “Consideras que foi útil a 

utilização do Diário de Aula?” 
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que concerne à motivação dos alunos para o desenvolvimento deste projeto, todos 

os alunos consideraram que estavam totalmente motivados. 

 

Nas questões de resposta aberta quase todos os alunos expressaram a sua 

opinião. No que se refere ao parecer sobre o projeto desenvolvido, foram obtidas 

respostas como: 

- “Foi importante.” 

- “Aprendi que a base de dados pode ser utilizada no nosso quotidiano.” 

- “Ajudou a minha aprendizagem.” 

- “Aprendemos a funcionar melhor com o Access.” 

- “Aprendi a colocar imagens na base de dados, que não sabia.” 

- “Foi útil para aprendermos coisas que não sabíamos.” 

- “As aulas funcionaram melhor.” 

- “Ajudou na preparação para o teste.” 

- “Aprendemos um bocado mais sobre o Modelo E-R.” 

 

Por fim, as sugestões deixadas pelos alunos foram as seguintes: 

- “Gostei de fazer o trabalho.” 

- “Espero que continue assim.” 

- “A professora devia dar mais aulas com a nossa turma.” 

- “Gostei muito das aulas da professora.” 

- “A professora dá mais atenção aos alunos e procura saber as dificuldades 

dos alunos.” 

- “Sugestão de que a professora venha mais vezes nas nossas aulas.” 

- “Não fazer o diário de aula.” 

Estes resultados permitiram assim concluir que o projeto desenvolvido no 

decorrer da intervenção foi bem-sucedido, tendo em consideração que os alunos 

apreciaram as metodologias e estratégias implementadas, mesmo as que sendo 

novidade, revelaram alguma resistência inicial, por parte de alguns dos alunos. 

Muito embora, considere que pela apreciação que fiz aos registos diários 

elaborados pelos alunos, estes já demonstravam mais à vontade com o referido 

instrumento, pois descreveram e refletiram de forma gradual ao longo das aulas 

ocorridas.   
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 Diário de Aula do Professor - O Diário de Aula do Professor elaborado 

como instrumento de reflexão por parte do professor sobre a prática letiva foi de 

extrema importância para compreender o meu papel enquanto professora e avaliar 

questões didáticas, pedagógicas e cientificas a fim de melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

No Diário de Aula do professor registei as atividades que realizei com os 

alunos no decorrer da minha intervenção, aula após aula, com reflexões 

importantes para compreender o meu papel e produzir estratégias para melhorar a 

prática letiva. Assim, apresento de seguida alguns excertos das reflexões 

realizadas, as quais se encontram descritas no referido instrumento (Apêndice 11). 

 

1ª Aula 

 (…) para quebrar um pouco a insegurança que eles demonstravam, optei por 

promover uma dinâmica de apresentação, até para tornar mais fácil a memorização 

do nome de cada um deles. Nesse sentido, pedi que antes de responderem às 

minhas questões deveriam levantar a mão direita, e assim que eu me dirigisse a 

eles, a primeira coisa que deveriam dizer, era o seu nome e só depois a resposta. 

Esta atividade foi bastante produtiva, pois eles entraram no “jogo” e começaram a 

participar de forma mais ativa. Notei ainda que esta estratégia tornou-se bem-

sucedida, essencialmente porque foi possível que todos falassem pelo menos uma 

vez, e por conseguinte que se sentissem mais à vontade a demonstrar-me os 

conhecimentos que já tinham adquirido. (…)  

A entrevista em grupo focado associada à dinâmica de grupo funcionou muito bem, 

e eu senti-me bastante satisfeita com os resultados. Para além de ter feito uma 

avaliação diagnóstica de localização, ganhei a confiança e o respeito dos alunos 

nesse momento. (…) creio que venci esta primeira etapa ao conquistar a sua 

atenção para as minhas palavras. Nesta fase, os alunos já participavam de forma 

automática, não se esquecendo da dinâmica iniciada momentos antes, continuando 

a dizer os seus nomes, antes mesmo de intervir. Neste momento, sentia-me cada 

vez mais realizada, ao constatar de forma mais sólida os resultados que a dinâmica 

provocou na turma. (…)  

Verifiquei, que realmente os alunos facilmente se organizam para a formação de 

grupos de trabalho, no entanto, deparei-me com uma nova situação, pois um dos 

grupos pretendia ser de 5 elementos e um outro de 3. Perante esta situação, 
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decidiu tomar uma decisão, mesmo que um pouco arriscada, ao permitir que esses 

grupos ficassem com 5 e 3 elementos respetivamente. Eu acredito que trabalhar 

em grupo, com pessoas com quem nos relacionamos bem, aumenta a 

probabilidade de se obter resultados mais eficazes, evitando-se muitas vezes 

perdas de tempo com discussões que em nada ajudam o desenvolvimento do 

trabalho.  

Após a divisão dos grupos de trabalho foi necessário definir as temáticas de cada 

um dos grupos. Uma nova dificuldade surgiu, com a vontade de dois grupos 

assumirem o mesmo tema. De uma forma bastante assertiva disse-lhes que sabia 

que eles eram adultos, e que por isso chegariam a consenso entre eles. Esta 

psicologia invertida resultou, e não foi necessário nem um minuto para resolverem 

entre eles qual a temática que cada um dos seus grupos assumia. Na altura, 

considerei que tinha tomado uma boa decisão, e apesar de acreditar que isso em 

nada os prejudicou, penso agora que poderia ter realizado de outra forma, e 

poderiam os dois grupos ter ficado com o mesmo tema, mas com uma perspetiva 

ou base diferente.  

O balanço final que faço desta minha primeira aula com a turma é bastante 

satisfatório. A ansiedade sentida momentos antes do toque de entrada dissipou-se 

logo nos primeiros momentos quando vi que os alunos correspondiam às minhas 

expectativas e que as estratégias delineadas tinham funcionado de forma eficaz. Já 

depois do toque de saída, conversei com o professor cooperante sobre a minha 

prestação no decorrer da aula, pois desta forma ele poderia alertar-me para 

possíveis maus hábitos e rotinas que tenha adquirido ao longo destes meus cinco 

anos de experiência como docente, e que não me tivesse apercebido dos mesmos. 

O professor cooperante disse-me para não me intimidar quando fosse necessário 

mandar sossegar os alunos. Achei bastante importante esta partilha, pois deixa-me 

a refletir sobre a minha postura.  

Eu tenho bastante à vontade em sala de aula, e considero que comunico de forma 

bastante eficaz com os alunos, adaptando sempre a minha comunicação às 

circunstâncias específicas de cada momento de sala de aula. No entanto, também 

sei que sinto que estes alunos não são meus alunos, são apenas “emprestados” 

por um curto período de tempo. E isso condiciona-me um pouco, pois retraio-me um 

pouco em dar “ralhetes” aos alunos, quando o professor deles se encontra 

presente. Daí que achei muito importante este diálogo com o professor cooperante, 

pois mais uma vez me deixou à vontade para “tomar a sala como minha, e os 
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alunos como meus”. Para além disso, acredito que no decorrer das próximas aulas 

já assumirei outra postura, no que a este assunto diz respeito. 

 

2ª Aula 

(…) Á medida que fui sendo solicitada para esclarecer dúvidas, fui-me deparando 

com um problema de organização espacial. As salas de informática, e mais 

concretamente a sala onde nos encontramos, está disposta em “U”, com mesas 

para dois alunos, tendo cada uma um computador. Como estamos a falar de grupos 

de trabalho com 3 até 5 elementos, esta não seria a melhor forma para eles 

poderem trabalhar de forma mais eficaz. Era importante que os alunos pudessem 

estar sentados próximos uns dos outros, sem estarem “amontoados”, para que 

pudessem refletir, trocar ideias, pensamentos, partilhar experiência. Os alunos a 

trabalharem desta forma não conseguem estar em contacto visual com os colegas 

de grupo e até mesmo com o professor. Para além disso, o que sucede é que com 

este tipo de sala é que alguns alunos ficam em segundo plano na disposição física, 

o que pode ser altamente desmotivador. Esta é uma grande contrariedade no que 

se refere aos trabalhos de grupo, no entanto, pouco ou nada se pode fazer, pois 

não é permitida a alteração da disposição da sala, para além da mesma não ter 

condições de ser alterada, pois foi pensada dessa forma.  

Como se trata de uma sala equipada com computadores que necessitam de estar 

ligados à eletricidade, a forma mais fácil e eficaz é dispor os computadores ao redor 

das paredes da sala. Para além disso, outra das contrariedades da sala prende-se 

com o ambiente. A sala torna-se demasiado quente em dias mais solarengos, e 

com 20 alunos numa sala, com os computadores ligados torna-se bastante 

complicado para o aluno e para o professor sentirem-se bem. Talvez por isso, 

quando faltavam alguns minutos para terminar a aula fizemos um debate sobre as 

dificuldades sentidas, e constatei que os alunos apesar de mostrarem sempre 

vontade de participar, sentiam-se aborrecidos, com ar desgastado, devido à 

temperatura ambiente que se fazia sentir na sala de aula. Como as ideias não 

estavam a fluir como o desejado, e o tempo já escasseava decidi avançar para o 

Registo no Diário de Aula dos Alunos. Considero que de facto, deveria ter 

alimentado mais a participação dos alunos, pois este momento é de bastante 

importância para a partilha de conhecimentos. 
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3ª Aula 

(…) No decorrer desta aula houve a necessidade de “interromper” algumas vezes a 

aula, devido às dúvidas comuns entre os grupos que iam surgindo no 

desenvolvimento do projeto. Considerei ser esta a melhor alternativa, aproveitando 

o momento para mais uma vez, os alunos exporem as dúvidas e partilhá-las.  

Nesse sentido, utilizei o quadro branco disponível na sala de aula para 

esquematizar algumas ideias de forma a esclarecer as dúvidas que foram surgindo. 

Nesta aula, os alunos voltavam a dar pequenos sinais de desconforto devido ao 

calor que se fazia sentir na sala, estando por isso, ligeiramente mais agitados, 

tendo sido necessário chamá-los à atenção para o barulho e a desconcentração. 

Foi interessante para mim perceber que, a partilha de ideias que tinha tido na 

primeira aula com o professor cooperante, estava agora a dar resultado, pois tive 

que me “impor” para que os alunos não se desviassem do seu objetivo. Fiquei 

satisfeita por “tomar posse” da turma.  

No entanto, ressalvo que tenho consciência que a agitação se deve muito à 

temperatura sentida na sala de aula. (…) Como existiram várias dificuldades no 

desenvolver do projeto, essencialmente no que concerne à elaboração de consultas 

e relatórios, o debate foi bastante proveitoso tendo os alunos partilhado de forma 

clara os problemas com que se depararam. Esta metodologia tem-se revelado 

muito satisfatória, pois estes alunos, inicialmente diagnosticados com dificuldades 

de comunicação oral, estão agora mais desenvoltos na sua comunicação. 

 

4ª Aula 

 (…) O desenrolar desta aula, com os alunos a concluírem os seus projetos, não 

permitiu o preenchimento do Diário de Aula do Aluno. Esta situação decorreu 

devido ao facto do período dado à execução das tarefas relacionados do projeto ter 

necessidade de ser mais longo do que estava planeado, o que “atrasou” o início do 

debate na turma, e como os alunos queriam esclarecer algumas dúvidas ainda 

resultantes da apresentação de trabalhos, não houve tempo para o fazer. Como 

considero que é mais importante “dar voz aos alunos”, e visto que na segunda aula 

conclui que era importante ter-lhes dado mais tempo para partilharem e debaterem 

as dificuldades, ao invés de avançar mais rapidamente para o preenchimento do 
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registo no Diário de Aula do Aluno, nesta aula os alunos não preencheram o 

referido registo. 

 

5ª Aula 

(…) No final das apresentações foi feito um balanço do projeto implementado, tendo 

obtido reações bastante positivas acerca das aulas decorridas, sendo que a maior 

satisfação foi de perceber, por parte do professor cooperante e dos alunos, que a 

atividade implementada foi importante para a consolidação e aquisição de novos 

conhecimentos. No final da aula, os alunos preencheram o Diário de Aula do Aluno 

e o questionário de avaliação do projeto implementado.  

Em jeito de balanço final deste conjunto de cinco aulas lecionadas, foi 

extremamente proveitoso para mim, enquanto professora, a oportunidade de 

implementar uma série de estratégias e metodologias, algumas já aplicadas na 

minha atividade diária como docente, e poder refletir sobre as implicações da 

implementação das mesmas. Para além disso, a oportunidade de escutar quer o 

professor cooperante como o professor orientador, beneficia em muito a minha 

prestação atual e futura como docente. 
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6. Reflexões e síntese final 

 

6.1. Objetivos e eixos de reflexão 

 

 

O processo de reflexão no âmbito da prática de ensino supervisionada 

pressupõe uma análise das práticas letivas levadas a cabo, no sentido de orientar 

as mesmas para um caminho pedagógico, didático e cientifico mais condicente com 

as especificidades do ensino. 

Para a intervenção em causa foi delineada inicialmente a problemática a ser 

investigada, tendo em consideração o contexto onde a mesma se desenrolou, 

nomeadamente a caracterização da turma e do módulo.  

Desta análise prévia, os objetivos que se impuseram centraram-se na 

compreensão das práticas pedagógicas e didáticas normalmente utilizadas no 

ensino de base de dados, assim como identificar as práticas pedagógicas e 

didáticas sugeridas pela literatura. A problemática surge assim com a formulação 

de duas questões: 

 

 Quais as dificuldades evidenciadas pelos alunos na aprendizagem de base 

de dados? 

 De que modo é que a aprendizagem sequencial associada à resolução de 

problemas da vida real ajuda os alunos no seu processo de 

aprendizagem? 

 

 

Com base na problemática definida, apresenta-se de seguida uma síntese 

global da intervenção, onde serão dadas respostas a estas questões, das quais se 

destacam algumas contrariedades que se podem revelar contraproducentes para o 

processo de ensino aprendizagem, e que foram presenciadas por mim no decorrer 

da intervenção. Para além disso, apresento ainda uma reflexão do meu papel 

enquanto professora, na obtenção de respostas para um ensino mais produtivo. 
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6.2. Síntese global da intervenção 
 

 

A prática reflexiva do professor constitui uma ação, cuja importância é 

indubitavelmente necessária para uma prática letiva producente, em que o 

pensamento reflexivo levará o professor a mudanças nas suas práticas, adequando 

da melhor forma o seu saber e o saber fazer, dando lugar a uma diferenciação 

pedagógica bastante proveitosa. 

Assim, e voltando às três formas de reflexão definidas por Schön (1983) de 

reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão da ação, o que 

se impõe neste momento são as duas últimas formas de reflexão enunciadas. 

Desta forma, pretende-se aqui refletir sobre a prática letiva como forma de revisão 

de acontecimentos, assim como refletir sobre a reflexão realizada no sentido de 

contribuir para o meu aperfeiçoamento e desenvolvimento, enquanto profissional de 

educação. 

A presente intervenção permitiu que, através de um processo de reflexão, 

pudesse encontrar respostas para a problemática definida inicialmente, assim como 

apontar alguns condicionantes do processo de ensino-aprendizagem. 

Analisando as aulas e a forma como os alunos se envolveram no projeto 

desenvolvido foi possível identificar as principais dificuldades evidenciadas pelos 

alunos na aprendizagem de base de dados. Tendo por base as dificuldades 

enunciadas na literatura, em que é referido que os alunos não revelam à vontade 

na planificação dos seus projetos e têm dificuldades em transferir os conteúdos 

aprendidos para novas situações, pretende-se aqui demonstrar que com novas 

metodologias o mesmo não acontece. 

Apesar da notória dificuldade por parte dos alunos em se debruçarem 

inicialmente sobre o projeto que têm em mãos, o facto é que estes alunos quando 

confrontados com a fase de planeamento inicial demonstraram maior facilidade na 

esquematização de informação. Esta criação de esquemas nas suas cabeças é 

uma implicação do ponto de vista cognitivo, defendida por Jonassen (2007), que é 

necessário ultrapassar, pois só desta forma o processo de aprendizagem de 

criação de base de dados será facilitado. 

Com a ideia e conhecimento da fase de planeamento, os alunos, antes 

mesmo de se debruçarem sobre o software fizeram um esforço para planificarem 

no papel o seu projeto. Esta fase revelou-se assim crucial, no momento do 
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desenvolvimento da aplicação de base de dados, em que os grupos que investiram 

tempo na planificação obtiveram resultados mais proveitosos, ao contrário de um 

dos grupos que o fez de forma rápida e dando-lhe pouco valor, vieram mais tarde a 

ter problemas na construção da sua base de dados, pois não estruturaram, nem 

planearam com cuidado o seu projeto. Esta situação levou-os a perderem um 

pouco mais de tempo, visto que numa altura em que poderiam avançar com o 

desenvolvimento do programa tiveram que voltar à fase inicial, visto que não lhe 

atribuíram o devido valor. 

Deste modo, e para que a aprendizagem do desenvolvimento de base de 

dados seja mais producente é importante que os alunos aprendam primeiro a 

planear, a pensar, a refletir, usando o seu pensamento critico, criativo e complexo. 

Contrariamente à dificuldade sentida pelos alunos na fase de planeamento, 

a aprendizagem sequencial é uma metodologia em que eles se revelaram à 

vontade, pois já tinham desenvolvido projetos nesse sentido. No entanto, e mesmo 

já tendo elaborado base de dados anteriormente, os alunos revelaram dificuldades 

na utilização de algumas ferramentas do software, verificando-se que realmente a 

aplicação dos conhecimentos em contextos diferentes constituiu um obstáculo. 

Com a introdução de uma metodologia que permite aos alunos 

aproximarem-se de situações de vida real, como a utilização de simulações com 

base em cenários reais, os alunos demonstraram consolidar competências e 

conhecimentos que os permitiu em novas situações aplicá-las. Segundo Newby et 

al (1996), uma das características desta metodologia prende-se com o facto de ser 

apelativa e potenciar a aprendizagem, assim como desenvolve nos alunos 

competências de tomada de decisão. 

No decorrer da apresentação final, foi notória a forma como os alunos 

articularam os seus conhecimentos, criando paralelismos com problemáticas que 

daí poderiam advir, demonstrando um conhecimento mais profundo do trabalho 

com base de dados. 

Os resultados obtidos pelos alunos, assim como toda a informação recolhida 

através dos diferentes instrumentos, já anteriormente mencionados, deram frutos, 

na medida em que atribuiu respostas aos problemas de aprendizagens dos alunos 

e demonstrou que o recurso a novas metodologias pode, muitas vezes, ser a 

resposta para um ensino de sucesso. No entanto, é necessário que o professor se 

preocupe com a sua prática letiva, planeando e refletindo sobre ela. 
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Não obstante o facto de se verificar que a introdução de novas metodologias 

e estratégias podem ser a chave do sucesso das aprendizagens, existe no entanto 

alguns fatores condicionantes deste processo, que em nada se relacionam com o 

conteúdo e a forma como este é lecionado. Alguns exemplos desses fatores são os 

recursos, o contexto, o espaço, o clima, entre outros. No entanto, apresento de 

seguida dois fatores que condicionaram a aprendizagem dos alunos no decorrer 

desta intervenção, e que importa aqui refletir, sendo eles: o espaço físico da sala de 

aula; e o conforto ambiental na sala de aula. 

   

  O espaço físico da sala de aula 

Com o desenrolar das atividades propostas em aula, e sendo que as 

mesmas foram desenvolvidas em grupo, com entre três e cinco elementos, fui-me 

deparando com um problema de organização espacial da sala de aula. 

Segundo Osman (sd) a gestão da sala de aula “é uma tarefa que o professor 

deve fazer antes da aprendizagem... A boa disposição da sala de aula ajuda na 

gestão da mesma, pois pode ajudar a atender as complexas demandas de ensino 

em grupos.” O mesmo autor defende ainda que os professores devem tomar 

decisões sobre: 

 a) A disposição das mesas, carteiras e cadeiras; 

b) A localização da mesa do professor, os computadores e outros recursos;  

c) A localização do espaço utilizado para as apresentações;  

d) A forma como os alunos e professores recebem materiais e material 

escolar;  

e) O local onde o material de ensino / aprendizagem é armazenado; 

 f) O fluxo de tráfego entre as linhas;  

g) A forma como o aluno sai e entra na sala. (Osman; p. 47-48) 

 

A sala de informática onde decorreu a intervenção está disposta em “U”, 

com mesas para dois alunos, tendo cada uma um computador. Como estamos a 

falar de grupos de trabalho, com mais do que dois alunos, esta não seria a melhor 

forma para eles poderem trabalhar de forma mais eficaz, uma vez que era 

importante que os alunos pudessem estar sentados próximos um dos outros, sem 

estarem “amontoados”, para que pudessem refletir, trocar ideias, pensamentos, 

partilhar experiência.  
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Os alunos a trabalharem desta forma não conseguem estar em contacto 

visual com os colegas de grupo e até mesmo com o professor. Para além disso, o 

que sucede com este tipo de sala é que alguns alunos ficam em segundo plano na 

disposição física, o que pode ser altamente desmotivador. 

Nesse sentido, Osman (sd) aponta algumas linhas orientadoras para uma 

boa gestão de sala de aula, nomeadamente: 

 Manter os corredores livres para circulação. Os corredores 

incluem as secções para o trabalho em grupo, o espaço próximo ao 

quadro, lixo, portas, estantes e acessórios, a secretária do professor 

e as dos estudantes. As áreas de maior circulação deverão estar 

livres e separadas umas das outras e ser facilmente acessíveis.  

 Certificar-se que os alunos estão no campo de visão do 

professor. Esta é uma componente importante de gestão de uma 

sala. Se o professor não pode ver os alunos, será difícil impedir que 

a indisciplina se instale. Nesse sentido, é importante que a gestão da 

sala permita que o professor veja os seus alunos e que estes 

estejam sentados.  

 Manter os materiais usados com frequência à mão. A gestão 

eficaz da sala de aula inclui também terminar uma atividade e 

começar imediatamente outra, reduzindo o tempo gasto para se 

guardar o material e preparar a nova atividade.  

 Certificar-se que os alunos veem claramente as apresentações. 

Certifique-se que assentos permitirão que os alunos vejam a tela de 

projeção ou o quadro, sem mover as suas cadeiras, as mesas ou 

virarem a cabeça.  

 Posição dos grupos para reduzir distrações entre os estudantes. 

Os locais onde os alunos trabalham em grupos ou individualmente 

devem ser colocados numa área com um mínimo de distrações 

externas. Os professores devem considerar as distrações potenciais 

provenientes das janelas ou portas.  

 Alunos com dificuldades sensoriais devem ser colocados em 

local apropriado. Os alunos que têm dificuldade para ouvir devem 

ser colocados numa área onde eles possam ouvir bem, aqueles que 

têm dificuldade de ver devem ser colocados perto do quadro, etc.  
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 Assegurar que alunos que se dão bem sentem-se lado a lado. Os 

alunos que parecem dar-se bem, sem se tornarem indisciplinados, 

devem ser agrupados próximos um do outro na sala de aula. Além 

disso, os alunos são posicionados, de modo a que possam ajudar-se 

uns aos outros.  

 Os assentos devem estar de acordo com as atividades 

educacionais. As aulas que enfatizam métodos de leitura exigirão 

um arranjo diferente daquelas que enfatizam a discussão como um 

método de ensino em primeiro lugar. O professor deve pensar, que 

tipo de arranjo é mais benéfico para seus métodos e seu estilo de 

ensino.  

 Verificar a temperatura ambiente, ruído, iluminação e cores. 

Alguns estudantes podem não se sentir confortáveis com as 

condições prevalecentes na sala de aula. Os professores devem 

garantir que todos os alunos estejam confortáveis e desfrutem, o 

melhor possível, do meio ambiente (Osman; p. 48-49) 

 

 

Com base nestas linhas orientadoras, constata-se que efetivamente, a forma 

como a sala está organizada não é a mais aconselhável para trabalhos de grupo e 

que para além disso, o facto dos alunos se encontrarem “amontoados” devido à 

disposição da sala também interrompe uma livre circulação pela sala, acrescido do 

facto dos alunos não conseguirem manter um contacto visual com o professor nem 

com todos os colegas de grupo, destabilizando de certa forma, o normal 

funcionamento da aula. 

Esta é assim uma grande contrariedade no que se refere aos trabalhos de 

grupo, no entanto, pouco ou nada se pode fazer, pois não é permitida a alteração 

da disposição da sala, para além da mesma não ter condições de ser alterada, pois 

os computadores necessitam de estar ligados à eletricidade, e o acesso à mesma 

apenas se encontra ao redor das paredes da sala. Compete assim ao Ministério da 

Educação e consequentemente à Parque Escolar, empresa responsável pelas 

construções das escolas, pensar de forma efetiva em soluções que não 

contemplem o caracter economicista, mas sim a construção de salas favoráveis à 

aprendizagem.  
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  O conforto ambiental na sala de aula 

 

Para além da contrariedade associada à disposição da sala de aula, 

deparei-me no decorrer da intervenção com uma problemática relacionada com o 

conforto ambiental. A sala torna-se demasiado quente em dias mais solarengos, e 

com vinte alunos numa sala, com os computadores ligados torna-se bastante 

complicado para o aluno e para o professor sentirem-se bem. Talvez por isso, em 

algumas das aulas, como é evidenciado nas minhas reflexões aquando da 

elaboração do Diário de Aula do Professor, os alunos apesar de mostrarem sempre 

vontade de participar, sentiam-se aborrecidos, com ar desgastado, devido à 

temperatura ambiente que se fazia sentir. 

Numa sala de informática o ambiente atinge temperaturas mais altas, tendo 

em consideração que uma sala deste tipo está equipada com cerca de catorze 

computadores que produzem calor. Deste modo, a aprendizagem dos alunos é 

altamente condicionada, visto que o conforto ambiental é imprescindível para que o 

aluno se possa manter concentrado, e motivado para a aquisição de 

conhecimentos. 

Neste contexto, são vários os autores que revelam conclusões muito 

importantes neste sentido. Manning e Olsen (1964) concluíram que a condição do 

ar foi considerada o fator mais crítico na prestação de um ótimo ambiente térmico 

para a aprendizagem. Peccolo (1962), por sua vez, observou que ambientes 

térmicos ideais têm um efeito sobre a eficiência mental dos alunos, especialmente 

em situações onde os alunos realizam tarefas que impliquem um reconhecimento e 

resposta rápidas. Canter (1976) nos seus estudos descobriu que os seres humanos 

trabalham mais eficientemente em tarefas psicomotoras quando o ambiente está a 

uma temperatura confortável. Nolan (1960) relatou que temperaturas mais altas têm 

uma relação negativa com a aprendizagem académica. Em relação a esta 

descoberta, McCardle (1966) descobriu que os estudantes num ambiente térmico 

ideal cometem significativamente menos erros nas tarefas que desenvolvem e 

necessitam de menos tempo para as completar.  

Face ao exposto, é importante realçar que podem existir variadíssimos 

fatores que podem ser responsáveis por um processo de ensino-aprendizagem 

menos eficiente. Assim, foi bastante importante a planificação e a preparação 

prévia desta intervenção, pois pude contactar com as diferentes variáveis com 

potenciais riscos para a construção de uma aprendizagem mais producente. 
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6.3. Reflexão sobre o papel do profissional professor 

 

A formação inicial de professores é bastante importante na medida em que 

conduz os profissionais da educação a um conhecimento mais amplo de 

metodologias e estratégias, assim como uma experiência mais evidente de 

questões relacionadas com a pedagogia e a didática em sala de aula. 

A concretização deste mestrado constituiu um veículo excelente para a 

melhoria das minhas práticas pedagógicas, abrindo-me horizontes para novos 

ângulos de visão no que concerne a novas metodologias e novas práticas. Assim, 

considero que o trabalho desenvolvido até este momento, auxiliou na definição de 

um caminho que pretendo continuar a percorrer, tendo por base a constante 

reflexão acerca das minhas práticas letivas, assim como a utilização de 

metodologias, estratégias e instrumentos condicentes com as características dos 

alunos, e que contribuam para o sucesso dos alunos. 

No decorrer da intervenção aqui relatada, o meu papel enquanto professora 

preconizou-se na base teórica do professor construtivista, sendo este tipo de 

profissional que ambiciono ser, no decorrer da minha atividade profissional. A 

minha postura construtivista revelou-se ao privilegiar o pensamento e o raciocínio 

dos alunos.  

O professor construtivista, segundo Becker (2009) procura “conhecer o 

aluno como uma síntese individual da interação “desse sujeito com o seu meio 

cultural (político, econômico etc.)” 

 Observando toda a minha intervenção considero que fui uma professora 

bastante coerente, tendo cumprido de forma escrupulosa os horários e prazos 

estabelecidos, sempre com máxima responsabilidade. Considero que a minha 

intervenção correu como o planeado, sem me ter deparado com grandes 

incidentes. No entanto, para este sucesso muito contribuiu o auxílio do professor 

cooperante que, através da partilha da sua experiência, permitiu de igual modo uma 

evolução na minha própria aprendizagem. 

Segundo Nóvoa (1992), “A troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando.” O mesmo 

autor defende ainda que “O diálogo entre os professores é fundamental para 

consolidar saberes emergentes da prática profissional.“ 
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Enquanto professora, considero que foi importante, para além de uma boa 

planificação, ter em consideração as características da turma, pois só desta forma é 

possível para o professor adequar as estratégias e metodologias de uma forma 

eficaz. 

Outro dos aspetos importantes na minha prestação enquanto professora 

centrou-se na relação estabelecida com os alunos. Uma relação amistosa entre 

professor-aluno potencia o processo de ensino-aprendizagem. Os alunos 

mostraram-se muito recetivos o que facilitou o estabelecimento de uma relação em 

que me assumi como mediadora das aprendizagens proporcionadas. Para esta 

relação, contribuiu também a forma como comunico, utilizando uma linguagem 

adequada à faixa etária dos alunos. 

Em suma, a conciliação de todos os fatores supracitados ajudaram a um 

maior entendimento entre professor-aluno, contribuindo de forma produtiva para o 

processo de aprendizagem dos alunos, sendo esta a tarefa principal de um 

professor: criar condições para que a aprendizagem aconteça, num clima de 

segurança, autonomia e motivação. 

 

 

6.4. Síntese Final 

 

Com a evolução constante na sociedade e consequentemente no sistema 

educativo, os professores necessitam de estar preparados para fazer frente aos 

novos paradigmas que vão surgindo, pelo que é importante a valorização da sua 

qualificação. Os professores necessitam de acompanhar o ritmo da evolução dos 

meios, instrumentos, metodologias, estratégias e teorias que vão surgindo na área, 

quer do ponto de vista didático, como pedagógico e científico. 

Nesse contexto, a intervenção que realizei na Escola secundária D. Pedro V 

constituiu uma mais-valia no meu processo de formação. Desde o primeiro 

momento, em que reuni com o professor cooperante até ao desenrolar das 

atividades letivas, senti sempre um grande apoio e recetividade por parte de toda a 

comunidade escolar: professores, assistentes operacionais, alunos. Neste meu 

processo de integração considero ter sido primordial o acompanhamento do 

professor cooperante, Professor Casimiro Sampaio, que, em todos os momentos 

esteve sempre disponível para me orientar, o que facilitou o meu trabalho. 
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No decorrer deste percurso foi de extrema importância a presença constante 

do meu orientador, Professor Doutor Fernando Albuquerque Costa, que sempre me 

conduziu de forma muito entusiasta, levando-me a longos processos de reflexão, 

que permitiram melhorar a minha intervenção e os meus conhecimentos, e que 

resultaram neste relatório final.  

Relativamente aos alunos, estes mostraram-se sempre bastante motivados, 

respeitando o meu papel enquanto professora, desenvolvendo com entusiasmo o 

projeto proposto, contribuindo para um ótimo ambiente em sala de aula. 

Considero que os objetivos da prática de ensino supervisionada foram 

alcançados, dado que me permitiu colocar em prática as orientações pedagógicas e 

didáticas abordadas ao longo do mestrado. 

Em síntese, considero que todo o percurso efetuado neste Mestrado em 

Ensino de Informática, com especial incidência na pesquisa para a redação deste 

relatório, assim como na concretização da intervenção em sala de aula, permitiu-me 

adquirir novos conhecimentos e explorar outros, quer do ponto de vista didático 

como pedagógico, o que será de grande valia para a minha vida profissional futura. 
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Apêndice 1 - Grelha com dimensões, categorias e questões orientadoras 

 

Dimensões Categorias Questões Fontes Questões para a interpretação 

Dados pessoais e 

caracterização do 

contexto familiar 

Idade Que idade têm os alunos? PCT /PIA 

A faixa etária dos alunos corresponde ao ano 

de escolaridade onde estão inseridos? 

Existe desfasamento etário? 

Género 
Quantos são rapazes e 

quantos são raparigas? 
PCT/PIA 

Como se distribuem os alunos quanto ao 

género?  

Existe equilíbrio entre os dois géneros? 

Naturalidade Qual a sua naturalidade? PCT/PIA 

Os alunos nasceram na zona onde está 

inserida a escola?  

Existem alunos estrangeiros? De que 

nacionalidades? Nesse caso, há quanto tempo 

vivem em Portugal? 

Outros dados 

pessoais 

Onde vivem? 

PCT/PIA 

Vivem perto da escola ou necessitam de se 

deslocar? Neste caso, qual o meio de 

deslocação usado para ir à escola? 

Existem alunos com problemas de saúde?  

Que tipo de atividades desenvolvem fora da 

escola?  

Como se organizam para estudar? Têm boas 

condições para estudar em casa?  

São saudáveis? 

Como ocupam os seus 

tempos livres? 

Onde estudam? 

Quanto tempo estudam? 

Que condições têm para 

estudar em casa? 

Contexto familiar 

Com quem vivem 

habitualmente? 

PCT/PIA 

O que podemos inferir sobre o ambiente 

familiar em termos de estímulo e apoio às 

aprendizagens escolares? 

Qual o grau de participação dos Encarregados 

de Educação na vida escolar dos alunos? 

Qual o grau de parentesco 

do Encarregado de 

Educação? 

Que formação académica 

têm os pais ou Encarregados 

de Educação (EE)? 

Qual a situação profissional 

dos pais ou Encarregados de 

Educação (EE)? 

Os Encarregados de 

Educação participam na vida 

escolar dos alunos ? 

Dados sobre o 

rendimento escolar 

anterior e 

competências 

académicas 

Resultados 

escolares anteriores 

Que resultados escolares 

obtiveram no ano anterior? 

PIA 

Como se distribuem as notas pelas diferentes 

disciplinas? Que níveis foram atingidos?  

É possível identificar grupos fortes e grupos 

fracos?  

Em que disciplina obtiveram melhores 

resultados? E em que disciplina obtiveram 

piores resultados? 

Há alunos com necessidades específicas? 

Alguns deles já usufruem de apoio escolar? 

Que notas tiveram nos 

módulos anteriores da 

disciplina de intervenção 

supervisionada? 

Domínio de pré-

requisitos 

Os alunos detêm os 

conhecimentos necessários à 

compreensão dos temas que 

irão ser tratados? 
Teste 

diagnóstico 

Que domínio mostram os alunos sobre os 

conhecimentos e as competências necessários 

às novas aprendizagens? 

Os alunos adquiriram 

anteriormente as 

competências exigidas pelas 

novas aprendizagens? 



O Ensino de Base de Dados 

 

 

 

Competências 

transversais 

Os alunos são fluentes na 

língua portuguesa? 

PCT/PIA 

Qual o nível de proficiência linguística dos 

alunos? Qual o seu nível de expressão oral e 

expressão escrita? Têm facilidade em 

comunicar? E de argumentar? Usam um 

vocabulário rico? 

Qual o nível de participação dos alunos nas 

atividades escolares? São muito ou pouco 

participativos? Preferem algum tipo de 

atividade? Têm mais dificuldades em algum 

tipo de estratégia em concreto? 

Qual o nível de participação dos alunos nas 

atividades escolares? 

Os alunos participam nas 

aulas e nas atividades 

curriculares? 

Os alunos participam em 

atividades de complemento 

curricular? 

 

Dados sobre a 

dimensão 

vocacional e a 

relação com o 

curso profissional 

Opção pelo Curso 

Profissional 

O que levou os alunos a 

escolher este curso 

profissional e não outro 

qualquer? 

Diálogo com 

os alunos 

Que experiências positivas e negativas estão 

relacionadas com a tomada de decisão 

relativamente à escolha do curso? 

 

Grau de satisfação 
Que opinião têm sobre o 

curso escolhido? 

Diálogo com 

os alunos 

Como caracterizam os alunos o curso que 

escolheram?  Consideram o curso difícil? Estão 

satisfeitos? As suas expectativas confirmaram-

se? Há já perspetivas de desistência ou 

mudança de curso? 

Interesses 
Que interesses específicos 

referem os alunos? 

PCT/PIA/ 

Diálogo com 

os alunos 

Os alunos demonstram interesses 

homogéneos ou diferenciados? Podem 

identificar-se grupos de interesse particulares?  

Que tipo de atividades preferem? Preferem 

trabalhar com máquinas, pessoas, números, ar 

livre?  

Perspetivas 

Que expectativa têm sobre o 

prosseguimento dos 

estudos? 
Diálogo com 

os alunos 

Como perspetivam o prosseguimento dos 

estudos? Em que medida o curso escolhido 

contribui para isso? 

Pretendem trabalhar na área? Têm planos 

concretos? 

Que expectativa têm sobre a 

sua inserção no mundo do 

trabalho? 

Dados sobre a 

competência 

tecnológica 

Acesso e uso de 

tecnologia 

Os alunos têm acesso ao 

computador em casa? 

PCT/PIA 

De que condições dispõem para acesso às 

tecnologias? Com que regularidade costumam 

usar as tecnologias? Para fazer o quê? Com 

que ferramentas? 

Os alunos têm ligação à 

Internet em casa? 

Que uso fazem? 

Quanto tempo dispõem, em 

média, por semana, para o 

uso de tecnologia? 

Grau de abertura 

tecnológica 

Como se manifestam os 

alunos relativamente à área 

da informática? 
Diálogo com 

os alunos 

Os alunos revelam um gosto natural pela área 

de informática? Tiveram experiências 

anteriores? Positivas ou negativas? 

Que contactos anteriores 

tiveram com a informática? 

(disciplinas, cursos, …) 

Dinâmica da Turma 

e Clima de Sala de 

Aula 

Organização do 

trabalho 

Que tipo de trabalho 

desenvolvem os alunos? 

Observação 

de aulas 

Como trabalham os alunos: individual, em 

pares, em grupo? 

Estilos dos 

professores 

O que privilegia o professor? 

Observação 

de aulas 

A duração das atividades é adequada ao 

tempo de concentração dos alunos? Existe 

diferenciação de atividades de acordo com as 

necessidades dos alunos? As atividades 

estimulam a participação e o entusiasmo de 

todos os alunos? 

O professor evidencia a relevância das 

aprendizagens ocorridas nessa aula para a 

vida quotidiana dos alunos? 

Qual a sua atitude perante a 

turma? 
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Pares 

Como funciona a turma em 

trabalhos de grupo, pares ou 

individual? Observação 

de Aulas 

Qual a atitude dos alunos na realização de 

trabalhos em grupo, pares e individual? Como 

reagem? 

 
Qual o tipo de relação que 

prevalece entre os alunos? 

Como se relacionam em 

grupo? 

Tempos de 

acontecimentos 
Como são conjugadas as 

aulas teóricas e práticas? 

Diálogo com 

o professor 

cooperante 

Qual a relação estabelecida entre aulas 

teóricas e aulas práticas? 

Estilos de alunos 

Qual o padrão de atitudes 

que se distingue na turma? 

Observação 

de aulas e 

diálogo com a 

DT 

Quais os valores que caracterizam a tuma? De 

que forma eles influenciam o padrão de 

comportamentos da turma? 
Quais os valores que 

caracterizam os alunos? 

Interação na sala de 

aula 

Existe um padrão de 

interação na sala de aula? 

Observação 

de aulas 

Quem fala? Para quem e durante quanto 

tempo? Qual é o padrão de interação – uma 

pessoa fala de cada vez, muitas pessoas ao 

mesmo tempo, ou um misto? Quem regula 

este padrão? Como é dada a palavra às 

pessoas? Como é que os alunos e o professor 

falam uns com os outros (interrompendo, 

partindo do que outro disse, etc.)? 

Sobre o que é que se fala na aula (atividades 

letivas, experiências pessoais, etc.)? Com que 

frequência existem silêncios e como é que o 

professor e os alunos lidam com eles? Como é 

que o professor e os alunos lidam com 

opiniões diferentes das suas? Com que 

frequência existem desacordos? São sobre o 

quê? 

Clima de sala de 

aula 

Qual o clima que se vive em 

sala de aula? 

Observação 

de aulas 

Os alunos e o professor estão interessados e 

entusiasmados? Existe um clima de 

tranquilidade que favorece a aprendizagem? 

Existe um clima de colaboração e de 

entreajuda? Existe um clima de respeito e de 

valorização das diferentes opiniões? 

Discurso dos alunos 
Como pode ser caracterizado 

o discurso dos alunos? 

Observação 

de aulas 

Que tipos de perguntas os alunos fazem? Com 

que frequência? Que tipos de resposta os 

alunos dão? Qual a extensão das suas 

respostas? Com que frequência os alunos 

iniciam um novo tema de conversa ou 

apresentam opiniões? Que temas e opiniões 

apresentam? Quem conversa e com que 

frequência? Existem diferenças de tempo de 

conversação de acordo com o género, a 

origem cultural ou outra variável? Como é que 

os alunos reagem ao feedback do professor? 

Gestão da sala de 

aula 

Como é definida a gestão da 

sala de aula? 

Observação 

de aulas 

Quem define o que se vai fazer na aula (a 

agenda)? Esta agenda é flexível? Qual é a 

reação do professor e dos alunos quando 

alguém faz uma pergunta ou aborda um tema 

que não estão na agenda? Qual é a rotina 

diária? Quais são as regras de funcionamento 

da sala de aula? Quem as define? Como são 

comunicadas? Como é que os alunos estão 

organizados para trabalhar – individualmente, 

em grande grupo, em pequenos grupos? 

Relação entre os Como se caracteriza a Observação Como é que os alunos interagem uns com os 
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alunos – sentimento 

de comunidade 

relação entre os alunos da 

turma? 

de aulas outros? Existe movimento dentro da sala de 

aula? De que tipo? Todos os alunos recebem o 

mesmo tempo de atenção do professor? 

Como é que os alunos pedem ajuda 

(perguntando a um colega, levantando a mão, 

esperando que o professor se aproxime 

deles)? Os alunos ajudam na tomada de 

decisões acerca das atividades e dos 

conteúdos das aulas? 
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Apêndice 2 - Grelha de Observação de Fim Aberto 

 

Data: 07/11/2010 Ano e Turma: 10º13 Disciplina: TIC 

Tempo Notas 

13h30m O professor escreve o sumário no computador e faz o registo de faltas. 

13h35m 
O professor apresenta-me à turma. 

13h40m 
Diálogo com os alunos dirigido por mim para o melhor conhecimento de cada um deles. Esta conversa foi 

importante para compreender as expectativas dos alunos relativamente ao curso, e depois mais concretamente 

no que se refere à disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação. Os alunos falaram individualmente 

e interagiram comigo respondendo prontamente às questões que lhes coloquei. 

13h45m 

13h50m 

13h55m 

14h00m 

14h05m O professor prepara as revisões para o teste de avaliação e projeta uma tabela com o username e password 

que cada aluno deve usar nesse dia 14h10m 

14h15m 
Início da realização de uma ficha de trabalho (MS Excel), de revisões, iniciada com uma explicação do objetivo 

por parte do professor. 

14h20m 

O professor dá liberdade aos alunos para se organizarem em pares. Eles organizam-se rapidamente. Restam 

apenas dois alunos que não formaram para de forma autónoma, tendo o professor interferido para que os dois 

trabalhassem em conjunto. 

14h25m 
O professor circula pela sala para supervisionar o trabalho dos alunos e vai respondendo às dúvidas iniciais. Os 

alunos A9 e A10 solicitam a ajuda do professor, e este dá-lhes uma explicação mais pormenorizada. 

14h30m 
O professor é solicitado junto de dois alunos para resolver um problema com o computador, que bloqueou. Ele 

rapidamente resolve a situação, colocando os alunos a trabalhar. 

14h35m 
Dadas as dúvidas semelhantes apresentadas por vários pares, o professor junta os alunos por fila, e num dos 

computadores dá a explicação a todos os elementos dessa mesma fila. 
14h40m 

14h45m 

14h50m O professor começa a verificar quais os alunos que já terminaram enquanto vai dando auxilio àqueles que já 

terminaram. O professor autoriza que aqueles que já terminaram a tarefa com sucesso possam aceder nestes 

últimos minutos de aula à Internet para irem ao Facebook. Os alunos mostram-se satisfeitos com o “bónus”. 

14h55m 

15h00m 
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Apêndice 3 – Planificação da unidade didática 

 

Módulo 
Período 

(Carga 
horária) 

Competências Currículo 
Estratégias/ 

Metodologias 

 
 
 

 

2 – Gestão 
de Base de 

Dados 

27 de 
fevereiro a 

12 de 
março 

 
5 blocos 

(90m) 

 Utilizar convenientemente as potencialidades e características de um SGBD 

nas suas múltiplas funções;  

 Criar, editar e formatar tabelas, consultas, relatórios etc.;  

 Manipular dados e gerar modelos de tratamento desses mesmos dados;  

 Utilizar os componentes essenciais de uma ferramenta de SGBD. 

 

 Desenvolver a autonomia dos alunos; 

 Desenvolver as capacidades linguísticas e de comunicação; 

 Desenvolver a capacidade de trabalhar com cenários reais. 

 

. 

Aprendizagem Cooperativa; 

 

Discussão; 

 

Simulação 

 

Atividades 

- Análise das expectativas e receios dos alunos; 

- Criação de base de dados com base em cenários; 

- Discussão/debate em grupo dos problemas que surgem no decorrer da atividade; 

- Apresentação do trabalho desenvolvido à turma; 

- Avaliação final do projeto realizada pelos alunos, tendo em conta a análise das suas expectativas e dos seus receios. 

Recursos 

Humanos - Professor e Alunos. 

Materiais - Computadores; Software (Microsoft Access); Internet; Projetor multimédia; Quadro branco; Diário do Aluno; 

Enunciado do trabalho; Ficha de Autoavaliação. 
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Apêndice 4 – Planos de Aula 

Ano Letivo 2011/2012 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 1 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser capaz 
de: 

Identificar situações práticas de 
utilização de bases de dados relacionais  

Identificar os elementos em que assenta 
a construção das bases de dados  

Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 Conceitos básicos 

 Planificação de uma base de dados 

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de 

uma base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades 

(Professor/Aluno) 

Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula, 
seguida de entrevista 
focal com os alunos 
(15’) 

Estabelece-se uma 
interação entre 
professor e alunos para 
analisar o dominio da 
matéria a ser abordada 
e as expectativas e 
receios dos alunos. 

Para esta aula 
serão 
necessários 
doze 
computadores 
com ligação à 
Internet, e com o 
Microsoft Access 
instalado, que 
será o software 
utilizado.  
O projetor 
multimédia será 
utilizado para 
apresentar as 
características 
da intervenção. 
Será ainda 
utilizado um 
enunciado com 
a proposta do 
projeto a ser 
desenvolvido e 
que será 
entregue a cada 
grupo de 
trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
Diagnóstica 

de 
Localização, 

Avaliação 
Formativa e 
Avaliação 
Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Exposição oral do 
objetivo e tarefas a 
desenvolver no 
decorrer da 
intervenção (10’) 

Explicar aos alunos qual 
o objetivo do trabalho a 
desenvolver e os 
critérios de avaliação do 
mesmo. 
Definição de grupos de 
trabalho e divisão de 
tarefas. 

3. Orientar e 
esclarecer dúvidas 
dos alunos (50’) 

Os alunos dão inicio ao 
trabalho de criação de 
base de dados com 
base em 
cenários/simulações 
enquanto o professor 
acompanha os alunos a 
dar os primeiros passos 
na concretização do 
mesmo.  

4. Promover a 
comunicação entre 

Os alunos falarão sobre 
as dificuldades com que 
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alunos e professor (5’) se depararam no 
decorrer do trabalho. 

O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula 
para os alunos 
fazerem os seus 
registos.   

 
 

 
(entrevista focal, 
diário de aula do 
aluno e grelha de 

observação de 
aulas) 

5. Registo da Aula no 
Diário de Aula (10’) 

Os alunos procederão 
ao registo individual do 
trabalho desenvolvido 
na aula, através do 
registo no Diário de Aula 
do Aluno. 

 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 2 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser capaz 
de: 
Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 
Conhecer e aplicar os procedimentos de 
construção e utilização de tabelas  

 Programa de Gestão de base de dados 

 Abertura, Criação e Gravação de uma 

base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência

) 

Atividades 

(Professor/Aluno) 

Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula. 
(5’) 

Orientar os alunos na 
prosecução do seu 
trabalho. 

Para esta aula 
serão necessários 
doze 
computadores com 
ligação à Internet, 
e com o Microsoft 
Access instalado, 
que será o 
software utilizado.  
Será ainda 
utilizado um 
enunciado com a 
proposta do projeto 
a ser desenvolvido 
e que será 
entregue a cada 
grupo de trabalho. 
O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula para 
os alunos fazerem 
os seus registos.   

Avaliação 
Formativa 

e 
Avaliação 
Sumativa 

 
(entrevista 

focal, diário de 
aula do aluno 

e grelha de 
observação de 

aulas) 

2. Orientar e 
esclarecer dúvidas 
dos alunos (70’) 

Os alunos dão continuidade 
ao trabalho de criação de 
base de dados com base 
em cenários enquanto o 
professor acompanha os 
alunos na concretização do 
mesmo. Os alunos dão 
forma à sua base de dados. 

3. Promover a 
comunicação entre 
alunos e professor 
(5’) 

Os alunos falarão sobre as 
dificuldades com que se 
depararam no decorrer do 
trabalho. 

4. Registo da Aula 
no Diário de Aula 
(10’) 

Os alunos procederão ao 
registo individual do 
trabalho desenvolvido na 
aula, através do registo no 
Diário de Aula do Aluno. 
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Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 3 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser capaz 
de: 
Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 
Utilizar os procedimentos de criação e 
utilização de formulários e consultas 

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de 

uma base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades 

(Professor/Aluno) 

Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula. (5’) 

Orientar os alunos na 
prosecução do seu 
trabalho. 

Para esta aula 
serão 
necessários doze 
computadores 
com ligação à 
Internet, e com o 
Microsoft Access 
instalado, que 
será o software 
utilizado.  
Será ainda 
utilizado um 
enunciado com a 
proposta do 
projeto a ser 
desenvolvido e 
que será 
entregue a cada 
grupo de 
trabalho. 
O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula para 
os alunos 
fazerem os seus 
registos.   

Avaliação 
Formativa 

e 
Avaliação 
Sumativa 

 
(entrevista 

focal, diário de 
aula do aluno e 

grelha de 

observação de 
aulas) 

2. Orientar e 
esclarecer dúvidas dos 
alunos (70’) 

Os alunos dão 
continuidade ao trabalho 
de criação de base de 
dados com base em 
cenários enquanto o 
professor acompanha os 
alunos na concretização 
do mesmo. Os alunos 
elaboram consultas e 
formulários.  

3. Promover a 
comunicação entre 
alunos e professor (5’) 

Os alunos falarão sobre 
as dificuldades com que 
se depararam no 
decorrer do trabalho. 

4. Registo da Aula no 
Diário de Aula (10’) 

Os alunos procederão 
ao registo individual do 
trabalho desenvolvido na 
aula, através do registo 
no Diário de Aula do 
Aluno. 

 

 

 



O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 4 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser capaz 
de: 
Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 
Dominar os procedimentos de 
construção e utilização de relatórios. 

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de 

uma base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades 

(Professor/Aluno) 

Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula. (5’) 

Orientar os alunos na 
prosecução do seu 
trabalho. 

Para esta aula 
serão 
necessários doze 
computadores 
com ligação à 
Internet, e com o 
Microsoft Access 
instalado, que 
será o software 
utilizado.  
Será ainda 
utilizado um 
enunciado com a 
proposta do 
projeto a ser 
desenvolvido e 
que será 
entregue a cada 
grupo de 
trabalho. 
O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula para 
os alunos 
fazerem os seus 
registos.   

Avaliação 
Formativa 

e 
Avaliação 
Sumativa 

 
 

2. Orientar e 
esclarecer dúvidas dos 
alunos (70’) 

Os alunos dão 
continuidade ao trabalho 
de criação de base de 
dados com base em 
cenários enquanto o 
professor acompanha os 
alunos na concretização 
do mesmo.  

3. Promover a 
comunicação entre 
alunos e professor (5’) 

Os alunos falarão sobre 
as dificuldades com que 
se depararam no 
decorrer do trabalho. 

4. Registo da Aula no 
Diário de Aula (10’) 

Os alunos procederão 
ao registo individual do 
trabalho desenvolvido na 
aula, através do registo 
no Diário de Aula do 
Aluno. 

 

 

 



O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

Unidade 

Didática/Módulo 

Tecnologias da Informação e Comunicação/ Módulo 2 – 

Gestão de Base de Dados 

Aula nº 5 Tempo 

Letivo 

90 minutos 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Curriculares 

No final da aula, o aluno deve ser 
capaz de: 
Conhecer os procedimentos de 
construção e utilização de uma base de 
dados 

 Programa de Gestão de base de 

dados 

 Abertura, Criação e Gravação de 

uma base de dados 

 

Estratégias 

(Passos/Sequência) 

Atividades 

(Professor/Aluno) 

Recursos e 

Materiais 

Avaliação 

1. Apresentação dos 
objetivos da aula. (5’) 

Orientar os alunos na 
prosecução do seu 
trabalho. 

Para esta aula 
será necessário 
o projetor 
multimédia para 
a apresentação 
dos trabalhos 
de grupo e um 
computador. 
O Diário de Aula 
será utilizado no 
final da aula 
para os alunos 
fazerem os seus 
registos. 
No final será 
preenchida a 
ficha de 
autoavaliação 
pelo aluno. 

   

Avaliação 
Formativa, 
Avaliação 

Sumativa e 
Autoavaliação 

 
 

2. Apresentação dos 
trabalhos 
desenvolvidos pelo 
grupo (60’) 

Os grupos apresentam 
os trabalhos 
desenvolvidos aos 
restantes elementos da 
turma. 

3. Promover a 
comunicação entre 
alunos e professor (5’) 

Os alunos e o 
professor apresentarão 
oralmente o balanço 
desta intervenção. 

4. Registo da Aula no 
Diário de Aula (10’) 

Os alunos procederão 
ao registo individual do 
trabalho desenvolvido 
na aula, através do 
registo no Diário de 
Aula do Aluno 

5. Incentivar a 
autoavaliação (10’) 

Os alunos preenchem 
a autoavaliação do 
trabalho desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 



 

 



O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

Apêndice 5 – Notas de Aula 

Notas de Aula 

Aula nº: 1 Data: 27/02/2012 

Sumário: 

Apresentação. 

Noções Básicas de Base de Dados. 

Projeto de Base de Dados – regras, critérios e projetos. 

Debate com os alunos. 

Preenchimento do Diário de Aula do Aluno. 

Faltas: 

Shivani, nº 20 

Notas: 

Nada a registar. 

_________________________________________________________________________ 

Aula nº: 2 Data: 29/02/2012 

Sumário: 

Ponto de Situação do Projeto de Base de Dados. 

Tabelas, tipo de dados e formulários. 

Continuação da elaboração do Projeto de Base de Dados. 

Debate com os alunos. 

Preenchimento do Diário de Aula do Aluno. 

Faltas: 

Shivani, nº 20 

Taline nº 22 

 

Notas: 



O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

Necessidade de alertar os alunos para que o desenvolvimento deste projeto não deve ser 

visto como uma competição, pois apenas sai vencedor quem desenvolve um bom projeto, 

bem pensado, bem planeado, e não quem termina primeiro. 

Alertar para a definição do tipo de dados, assim como a importância do aspeto visual da 

base de dados. 

 _________________________________________________________________________ 

Aula nº: 3 Data: 05/03/2012 

Sumário: 

Ponto de situação do projeto de Base de Dados. 

Consultas e Relatórios. 

Continuação da elaboração do Projeto de Base de Dados. 

Debate com os alunos. 

Preenchimento do Diário de Aula do Aluno. 

Faltas: 

Shivani, nº 20 

Notas: 

Nada a registar. 

_________________________________________________________________________ 

Aula nº: 4 Data: 07/03/2012 

Sumário: 

Ponto de Situação do Projeto de Base de Dados. 

Resolução de Problemas. 

Conclusão da elaboração do Projeto de Base de Dados. 

Debate com os alunos. 

Preenchimento do Diário de Aula do Aluno. 

 

Faltas: 

Shivani, nº 20 

Notas: 



O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

O desenrolar da aula não permitiu o preenchimento do Diário de Aula do Aluno, dado que 

houve necessidade de alongar o debate na turma, dadas as dúvidas que surgiram no 

decorrer do trabalho. 

_________________________________________________________________________ 

Aula nº: 5 Data: 12/03/2012 

Sumário: 

Apresentação do Projeto de Base de Dados. 

Preenchimento do Diário de Aula do Aluno. 

Debate com os alunos. 

Preenchimento do Questionário de Avaliação. 

Faltas: 

Shivani, nº 20 

Notas: 

Nada a registar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

Apêndice 6 - Apresentação Multimédia de exposição do projeto de 

intervenção 
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O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Ensino de Base de Dados 

  

 

 

Apêndice 7 – Grelha de registo de grupos de trabalho 

 

Grelha de Grupos de Trabalho 

 

Grupos 
Alunos 

Tema 
Nº Nome 

Grupo I 

4 Christian Silva 

Música – Coleção 
de CD´s 

13 Jéssica Rodrigues 

18 Rhayanni Araújo 
21 Solange Monteiro 

26  Eliane 

Grupo II 
14 Kelly Tavares 

Stand Automóvel 
– Sete Rios 

16 Miriam Tavares 

22 Taline Rocha 

Grupo III 

17 Neusa Rodrigues 
Cinema Zon 
Lusomundo 

23 Vânia Viegas 
25 Calita 

Grupo IV 

2 Bilal Safdar 

Liga Portuguesa 
de Futebol 

5 Cláudio Pereira 

6 Deny Monteiro 
7 Diogo Gaspar 

Grupo V 

1 Amarildo Ribeiro 
Volotea – 

Transportadora 
aérea. 

9 Elisabete  

15 Leandro Ribeiro  
19 Ruben Teixeira 
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Apêndice 8 – Enunciados do projeto 

Projeto de Base de Dados 

 Cinema Zon Lusomundo 

 

A empresa cinematográfica decidiu informatizar toda a informação relativa a 

todos os cinemas que possui por todo o país. Para isso, decidiu contratar a vossa 

equipa para criar uma base de dados.  

 

Para a concretização deste projeto, devem atender às seguintes características: 

a) Cinema: importa identificar o cinema, a morada, o contacto, a capacidade, … 

b) Sala: importa identificar a sala, a capacidade, o cinema, … 

c) Sessão: importa identificar a data, hora, público, filme, … 

d) Filme: importa identificar o filme, título, duração, origem,… 
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1. Deves elaborar as tabelas que satisfaçam as necessidades acima mencionadas; 

2. Definir as relações existentes entre as tabelas; 

3. Elaborar os respetivos formulários; 

4. Elaborar duas consultas que considerem pertinentes para a Zon Lusomundo; 

5. Elaborar dois relatórios que considerem pertinentes para a Zon Lusomundo. 

 

A base de dados é um sucesso! No entanto, a Zon Lusomundo necessita ainda de registar o género e o realizador 

dos filmes. Esta nova situação implica alterações na base de dados construída. Como resolver este problema? 

  

  

Bom Trabalho  
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Projeto de Base de Dados 

 Liga Portuguesa de Futebol 

A Liga Portuguesa de Futebol decidiu informatizar a informação relativa ao 

Campeonato Português de Futebol, por isso decidiu contratar a vossa equipa para 

criar uma base de dados.  

Para a concretização deste projeto, devem atender às seguintes 

características: 

a) Jogadores: importa identificar o jogador, o nome futebolístico, o 

nome, o apelido, a data de nascimento, o local de nascimento, a 

nacionalidade, a posição em campo, o clube onde joga, o empresário, …  

b) Clubes: importa identificar o clube, o nome, localidade, site oficial, data de fundação, estádio, … 

c) Estádio: importa identificar o estádio, o nome, a inauguração, capacidade, … 

d) Equipa Técnica: importa identificar a equipa técnica do clube, o nome do presidente, do treinador, do 

treinador adjunto, do massagista, … 
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1. Deves elaborar as tabelas que satisfaçam as necessidades acima mencionadas; 

2. Definir as relações existentes entre as tabelas; 

3. Elaborar os respetivos formulários; 

4. Elaborar duas consultas que considerem pertinentes para a Liga Portuguesa de Futebol; 

5. Elaborar dois relatórios que considerem pertinentes para a Liga Portuguesa de Futebol. 

 

A base de dados é um sucesso! No entanto, para a sua própria gestão, a Liga Portuguesa de Futebol necessita ter 

conhecimento das transferências ocorridas na abertura de mercado. Esta nova situação implica alterações na base de 

dados construída, com o intuito de obtermos informação sobre a transferência dos jogadores, sabendo a data em que 

ocorreu e o clube de origem e de destino. Como resolver este problema? 

   

Bom Trabalho  
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Projeto de Base de Dados 

 Música – Coleção de CD´s 

 

A Maria é uma colecionadora de música, possuindo uma enorme 

quantidade de CD’s que armazena de forma muito cuidada em sua casa, tendo 

neste momento perdido a noção de todos os CD´s que tem disponíveis. Por essa 

razão, a Maria decidiu pedir a colaboração da vossa equipa para criar uma base 

de dados.  

 

Para a concretização deste projeto, devem atender às seguintes características: 

a) Álbuns: importa identificar o álbum, o grupo, o título, a editora, o ano, … 

b) Faixas: importa identificar o álbum, a faixa, o título, a duração, … 

c) Grupos: importa identificar o grupo, nome, origem, … 
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1. Deves elaborar as tabelas que satisfaçam as necessidades acima mencionadas; 

2. Definir as relações existentes entre as tabelas; 

3. Elaborar os respetivos formulários; 

4. Elaborar duas consultas que considerem pertinentes para a Maria; 

5. Elaborar dois relatórios que considerem pertinentes para a Maria. 

 

A base de dados é um sucesso! No entanto, a Maria deparou-se com um problema, pois muitas vezes os seus 

amigos pedem-lhe alguns CD’s emprestados, e ela acaba por não saber o que emprestou e a quem emprestou. Esta nova 

situação implica alterações na base de dados construída, precisando a Maria de saber qual o álbum emprestado, a data e 

saber se foi ou não entregue, assim como os contactos dos amigos a quem empresta os CD´s. Como resolver este 

problema? 

  

  

Bom Trabalho  
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Projeto de Base de Dados 

 Stand Automóvel – Sete Rios 

O Sr. António decidiu investir e recuperar um negócio de venda de 

automóveis. Para gerir a informação do seu novo negócio, o Sr. António 

optou por contratar a vossa equipa para criar uma base de dados. 

Para a concretização deste projeto, devem atender às seguintes 

características: 

a) Carros: importa identificar o carro, a marca, o modelo, o 

preço, a cilindrada, o número de portas, cor, … 

b) Fornecedor: importa identificar o fornecedor, o nome, a morada, o código postal, a localidade, contacto 

telefónico, número de contribuinte, … 

c) Compra: importa identificar a compra, o carro e o fornecedor e saber a data e o preço da compra, …  

d) Cliente: importa identificar o cliente (através do BI, por exemplo), o nome, a morada, o código postal, a 

localidade, contacto telefónico, número de contribuinte, data de nascimento, … 

e) Vendas: importa identificar a compra e o cliente, o preço, a data, ... 

 



Curso Técnico de Secretariado – 10º13 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

 
 

 

1. Deves elaborar as tabelas que satisfaçam as necessidades acima mencionadas; 

2. Definir as relações existentes entre as tabelas; 

3. Elaborar os respetivos formulários; 

4. Elaborar duas consultas que consideram pertinentes para a empresa; 

5. Elaborar dois relatórios que consideram pertinentes para a empresa. 

 

A empresa é um sucesso! Por essa razão, o Sr. António decide ampliar o seu negócio e contratar vários vendedores 

para o seu Stand. Esta nova situação implica alterações na base de dados construída, com o intuito de obtermos 

informação sobre cada um dos vendedores e associá-los às vendas efetuadas. Como resolver este problema? 

  

Bom Trabalho  
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Projeto de Base de Dados 

 Transportadora Aérea - Volotea 

A Transportadora Aérea Volotea vai começar a voar já no próximo mês de 

Abril. Para informatizar a informação decidiu contratar a vossa equipa para criar 

uma base de dados.  

Para a concretização deste projeto, devem atender às seguintes 

características: 

a) Aviões: importa identificar a matrícula, o nome, o modelo, … 

b) Tipo de Avião: importa identificar o modelo, a autonomia, os lugares, … 

c) Voos: importa identificar o número do voo, data, hora, destino, partida, matrícula do avião, piloto … 

d) Piloto: importa identificar o número de licença de pilotagem, o nome do piloto, … 
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1. Deves elaborar as tabelas que satisfaçam as necessidades acima mencionadas; 

2. Definir as relações existentes entre as tabelas; 

3. Elaborar os respetivos formulários; 

4. Elaborar duas consultas que considerem pertinentes para a Volotea; 

5. Elaborar dois relatórios que considerem pertinentes para a Volotea. 

 

A base de dados é um sucesso! No entanto, para a sua própria gestão, a Transportadora Aérea necessita ter 

conhecimento da tripulação que está presente em cada voo. Esta nova situação implica alterações na base de dados 

construída, com o intuito de obtermos informação pessoal sobre a tripulação. Como resolver este problema? 

 

  

Bom Trabalho  
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Apêndice 9 – Diário de Aula do Aluno 

Diário de Aula do Aluno 

Nome: __________________________________________Nº ______ 

Aula nº: ______ Data: ___________ Grupo: __________ 

Atitudes Comportamentais 

Como descreverias o teu comportamento na aula: 

 Atento  Interessado  Colaborativo  Pontual  Participativo Respeitador 

 Desatento Conversador  Desinteressado  Desrespeitador 

Explica a(s) tua(s) escolha(s) justificando as razões que te levaram a ter esse tipo de 

comportamento: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Reflexão 

(trabalho de grupo, simulação de problemas reais, discussão, diário de aula do aluno) 

 

 

(quais as dificuldades que sentiste, como foram ultrapassadas, de que forma é que o planeamento da atividade 

ajudou no desenvolvimento do projeto) 
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Apêndice 10 – Pauta de Observação 

Pauta de Observação 

Aula nº:  Data: __/__/____ 

Critérios Alunos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Assiduidade                    
 

      

Pontualidade                           

Comportamento                    
 

      

Empenho    
  

 
 

 
 

   
    

 
  

 
  

   
 

Participação                           

Autonomia 
                          

Trabalho 
Colaborativo 

                          

Domínio do 
conteúdo 

                          

Avaliação Global                           

 

  

 

Escala de Registo 

F: Fraco  NS: Não Satisfaz  S: Satisfaz  B: Bom  MB: Muito Bom 
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Pauta de Observação 

Aula nº: 1 Data: 27/02/2012 

Critérios Alunos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Assiduidade MB MB  
MB MB MB MB 

 MB    
MB MB MB MB MB MB MB 

F 
MB MB MB 

 
MB MB 

Pontualidade S S  B S S S  S    B B S B B B MB  B B B  B B 

Comportamento MB MB  
MB MB MB MB 

 MB    
MB MB MB MB MB MB MB 

 
MB MB MB 

 
MB MB 

Empenho B B  
MB MB 

B 
MB 

 
MB 

   
MB MB MB MB 

B 
MB MB 

 
MB MB 

B  B 
MB 

Participação S S  
MB 

S S B  
MB 

   B MB 
B MB 

B B MB 
 

MB 
B S  B B 

Autonomia 
B B 

 
B B B B 

 B    
B B B B B B B 

 
B B B 

 
B B 

Trabalho 
Colaborativo 

S S 
 

B B S B 
 B    

B B B B B B B 
 

B B B 
 

B B 

Domínio do 
conteúdo 

B B 
 

B B B B 
 B    

B B B B B B B 
 

B B B 
 

B B 

Avaliação Global B B  MB B B B  MB    MB MB B MB MB MB MB  MB MB B  MB MB 

 

  

 

 

Escala de Registo 

F: Fraco  NS: Não Satisfaz  S: Satisfaz  B: Bom  MB: Muito Bom 
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Pauta de Observação 

Aula nº: 2 Data: 29/02/2012 

Critérios Alunos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Assiduidade MB MB  
MB MB MB MB 

 MB    
MB MB MB MB MB MB MB 

F 
MB F MB 

 
MB MB 

Pontualidade S S  B S S S  S    B B S B B B MB  B  B  B B 

Comportamento MB MB  
MB MB MB MB 

 MB    
MB MB MB MB MB MB MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB MB 

Empenho B B  
MB MB 

B 
MB 

 
MB 

   
MB MB MB MB 

B 
MB MB 

 
MB 

 B  B 
MB 

Participação S S  
MB 

S S B  
MB 

   B MB 
B MB 

B B MB 
 

MB 
 S  B B 

Autonomia 
B B 

 
B B B B 

 B    
B B B B B B B 

 
B 

 
B 

 
B B 

Trabalho 
Colaborativo 

S S 
 

S B S B 
 B    

S B B B B S B 
 

S 
 

B 
 

B S 

Domínio do 
conteúdo 

B B 
 

B B B B 
 B    

B B B B B B B 
 

B 
 

B 
 

B B 

Avaliação Global B B  B B B B  MB    B MB B MB MB B MB  B  B  MB B 

 

  

 

 

 

Escala de Registo 

F: Fraco  NS: Não Satisfaz  S: Satisfaz  B: Bom  MB: Muito Bom 
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Pauta de Observação 

Aula nº: 3 Data: 05/03/2012 

Critérios Alunos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Assiduidade MB MB  
MB MB MB MB 

 MB    
MB MB MB MB MB MB MB 

F 
MB MB MB 

 
MB MB 

Pontualidade S S  B S S S  S    B B S B B B MB  B B B  B B 

Comportamento MB MB  
MB MB MB MB 

 MB    
MB MB MB MB MB MB MB 

 
MB MB MB 

 
MB MB 

Empenho B B  
MB MB 

B 
MB 

 
MB 

   
MB MB MB MB 

B 
MB MB 

 
MB MB 

B  B 
MB 

Participação S S  
MB 

S S B  
MB 

   B MB 
B MB 

B B MB 
 

MB 
B S  B B 

Autonomia 
B B 

 
B B B B 

 B    
B B B B B B B 

 
B B B 

 
B B 

Trabalho 
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Pauta de Observação 

Aula nº: 4 Data: 07/03/2012 
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Pauta de Observação 

Aula nº: 5 Data: 12/03/2012 
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Apêndice 11 – Diário de Aula do Professor 

Diário de Aula do Professor 

Aula nº: ______ Data: __________ 

Reflexão – Estratégias/Metodologias/ Aprendizagem 
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Diário de Aula do Professor 

Aula nº: 1 Data: 27/02/2012 

Reflexão – Estratégias/Metodologias/ Aprendizagem 

A aula começou com uma apresentação bastante breve, visto que já tinha tido o 

primeiro contacto com os alunos, em momentos anteriores. Após a apresentação realizei a 

chamada e registei o sumário. Assim que terminei a parte burocrática, realizei com os 

alunos uma entrevista de grupo focado, no sentido de auferir os conhecimentos que eles já 

detinham sobre a matéria a abordar. Foi interessante a forma como decorreu esta primeira 

atividade. Inicialmente, um pouco envergonhados, os alunos foram respondendo às 

questões que lhes colocava. No entanto, para quebrar um pouco a insegurança que eles 

demonstravam, optei por promover uma dinâmica de apresentação, até para tornar mais 

fácil a memorização do nome de cada um deles. Nesse sentido, pedi que antes de 

responderem às minhas questões deveriam levantar a mão direita, e assim que eu me 

dirigisse a eles, a primeira coisa que deveriam dizer, era o seu nome e só depois a 

resposta. Esta atividade foi bastante produtiva, pois eles entraram no “jogo” e começaram a 

participar de forma mais ativa. Notei ainda que esta estratégia tornou-se bastante sucedida, 

essencialmente porque foi possível assim que todos falassem pelo menos uma vez, e por 

conseguinte que se sentissem mais à vontade a demonstrar-me os conhecimentos que já 

tinham adquirido.  

È sempre bastante importante o primeiro contacto que se estabelece entre 

professor-aluno, pois acredito que determina o tipo de comportamento que alcançaremos a 

partir daí. Assim, e como refere Paulo Freire quando fala sobre o primeiro dia de aulas, é 

preciso demonstrar aos nossos alunos que somos humanos. E creio que eu venci esta 

primeira etapa ao conquistar a sua atenção para as minhas palavras. 

A entrevista em grupo focado associada à dinâmica de grupo funcionou muito bem, 

e eu senti-me bastante satisfeita com os resultados. Para além de ter feito uma avaliação 

diagnóstica de localização, ganhei a confiança e o respeito dos alunos nesse momento. 

De seguida projetei uma apresentação multimédia, onde debatemos em grupo a 

importância de uma base de dados, levando-os a fazer reflexões, a imaginar situações, a 

pensar. Nesta fase, os alunos já participavam de forma automática, não se esquecendo da 

dinâmica iniciada momentos anos, continuando a dizer os seus nomes, antes mesmo de 

intervir. Neste momento, sentia-me cada vez mais realizada, a constatar de forma mais 

sólida os resultados que a dinâmica provocou na turma. 
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Posto isto, passei a explicar-lhes como funcionariam as aulas em que eu estaria 

presente, apresentando-lhes o projeto que teriam que realizar ao longo desse período, 

contemplando ainda os critérios de avaliação do mesmo. Tentei perceber pelas suas caras 

se tinham dúvidas em relação ao que era pretendido, e pareciam-me clarificados do que 

teriam que fazer. No entanto, considerei que era importante abrir novo debate para poder 

compreender através das suas palavras se tinham assimilado tudo o que eu tinha dito 

antes. 

De seguida, foi o momento para a realização de grupos de trabalho. A criação de 

grupos de trabalho para um professor é uma tarefa que se pode transformar numa 

dificuldade, se não conhecermos bem o perfil da turma. Nesse sentido, e como o tempo que 

passei com a turma não me dava conhecimento suficiente para criar os grupos, auxiliei-me 

junto do professor da turma (professor cooperante), dias antes desta minha primeira 

intervenção. Esta minha antecipação permitiu-me tomar conhecimento da forma como estes 

alunos trabalham em grupo. O professor cooperante informou-me que eles organizam-se 

bem, e que por isso, lhes dá a liberdade de escolherem os seus colegas de grupo. Com 

esta informação de antemão, informei os alunos que deveriam criar 5 grupos de trabalho, 

cada um deles com quatro elementos. Rapidamente se organizaram, e breves minutos 

depois, registei os grupos de trabalho. Verifiquei, que realmente os alunos facilmente se 

organizam para a formação de grupos de trabalho, no entanto, deparei-me com uma nova 

situação, pois um dos grupos pretendia ser de 5 elementos e um outro de 3. Perante esta 

situação, decidiu tomar uma decisão, mesmo que um pouco arriscada, ao permitir que 

esses grupos ficassem com 5 e 3 elementos respectivamente. Eu acredito que trabalhar em 

grupo, com pessoas com quem nos relacionamos bem, aumenta a probabilidade de se 

obter resultados mais eficazes, evitando-se muitas vezes perdas de tempo com discussões 

que em nada ajudam o desenvolvimento do trabalho. 

Após a divisão dos grupos de trabalho foi necessário definir as temáticas de cada 

um dos grupos. Uma nova dificuldade surgiu, com a vontade de dois grupos assumirem o 

mesmo tema. De uma forma bastante assertiva disse-lhes que sabia que eles eram adultos, 

e que por isso chegariam a consenso entre eles. Esta psicologia invertida resultou, e não foi 

necessário nem um minuto para resolverem entre eles qual a temática que cada um dos 

seus grupos assumia. Na altura, considerei que tinha tomado uma boa decisão, e apesar de 

acreditar que isso em nada os prejudicou, penso agora que poderia ter realizado de outra 

forma, e poderiam os dois grupos ter ficado com o mesmo tema, mas com perspetivas ou 

bases diferentes. 

Realizado todo este trabalho inicial, os alunos agruparam-se e ocuparam os seus 

postos de trabalho, momento em que distribuí os enunciados do projeto que 

desenvolveriam. Foi interessante ver como eles dividiram tarefas e como se organizaram 

para dar início ao trabalho, pois compreendi que eles tinham captado toda a informação que 

abordamos, logo no início da aula. 
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Em grupo, os alunos foram trabalhando de forma muito empenhada, embora em 

alguns momentos fizessem algum barulho, acima do desejável, estando no entanto a 

trabalhar. Solicitaram a minha ajuda em diversos momentos, tendo eu, na minha perspetiva, 

conseguido responder a todas as solicitações. 

Antes de a aula terminar pedi para guardarem o trabalho que já tinham 

desenvolvido, pois estava no momento de dar lugar ao debate conjunto a fim de auferir as 

dificuldades que foram sentidas e partilharem a experiência com os restantes colegas. 

Como se tratava do primeiro debate do género, fui eu quem deu o mote de saída, e depois 

coube-me apenas o papel de mediadora, para que todos falassem das suas dificuldades. 

Considerei bastante produtiva esta estratégia, acima de tudo porque partilharam 

conhecimento, e revelaram estar mais à vontade na comunicação oral.  

No final da aula, os alunos preencheram o seu primeiro registo no Diário de Aula do 

Aluno, o qual decidi ler apenas após esta minha reflexão, de forma a não me influenciar por 

qualquer comentário que esteja descrito no mesmo. 

O balanço final que faço desta minha primeira aula com a turma é bastante 

satisfatório. A ansiedade sentida momentos antes do toque de entrada dissipou-se logo nos 

primeiros momentos quando vi que os alunos correspondiam às minhas expectativas e que 

as estratégias delineadas tinham funcionado de forma eficaz. 

Já depois do toque de saída, conversei com o professor cooperante sobre a minha 

prestação no decorrer da aula, pois desta forma ele poderia alertar-me para possíveis maus 

hábitos e rotinas que tenha adquirido ao longo destes meus cinco anos de experiência como 

docente, e que não me tivesse apercebido dos mesmos. 

O professor cooperante disse-me para não me intimidar quando fosse necessário 

mandar sossegar os alunos. Achei bastante importante esta partilha, pois deixa-me a refletir 

sobre a minha postura. Eu tenho bastante à vontade em sala de aula, e considero que 

comunico de forma bastante eficaz com os alunos, adaptando sempre a minha 

comunicação às circunstâncias específicas de cada momento de sala de aula. No entanto, 

também sei que sinto que estes alunos não são meus alunos, são apenas “emprestados” 

por um curto período de tempo. E isso condiciona-me um pouco, pois retraio-me um pouco 

em dar “ralhetes” aos alunos, quando o professor deles se encontra presente. Daí que achei 

muito importante este diálogo com o professor cooperante, pois mais uma vez me deixou à 

vontade para “tomar a sala como minha, e os alunos como meus”. Para além disso, acredito 

que no decorrer das próximas aulas já assumirei outra postura, no que a este assunto diz 

respeito. 
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Aula nº: 2 Data: 29/02/2012 

Reflexão – Estratégias/Metodologias/ Aprendizagem 

A aula começou com a realização da chamada e o registo do sumário. De seguida 

fiz um enquadramento do que tinha sido realizado na aula anterior, e qual o objetivo para a 

presente aula. Considerei importante fazer uma ponte entre a aula anterior e esta, para que 

os alunos não se percam no objetivo definido para esta intervenção. Para além disso, foi 

importante para que todos os grupos falassem sobre o ponto de situação do seu projeto. 

Perante a perceção de que um dos grupos estava a avançar demasiado rápido, sem 

refletir sobre o que estavam a desenvolver, decorrendo daí alguns problemas na 

concretização da sua base de dados, foi necessário alertar os alunos que este projeto não 

deve ser visto como uma competição, pois apenas sai vencedor quem desenvolve um bom 

projeto, bem pensado, bem planeado, e não quem termina primeiro. Acrescentei ainda um 

alerta para a definição do tipo de dados dos atributos, assim como o aspeto visual da base 

de dados que estavam a desenvolver. 

Posto isto, os alunos agruparam-se e deram continuidade ao seu projeto. Á medida 

que fui sendo solicitada para esclarecer dúvidas, fui-me deparando com um problema de 

organização espacial. As salas de informática, e mais concretamente a sala onde nos 

encontramos está disposta em “U”, com mesas para dois alunos, tendo cada uma um 

computador. Como estamos a falar de grupos de trabalho com 3 até 5 elementos, esta não 

seria a melhor forma para eles poderem trabalhar de forma mais eficaz. Era importante que 

os alunos pudessem estar sentados próximos uns dos outros, sem estarem “amontoados”, 

para que pudessem refletir, trocar ideias, pensamentos, partilhar experiência. Os alunos a 

trabalharem desta forma não conseguem estar em contacto visual com os colegas de grupo 

e até mesmo com o professor. Para além disso, o que sucede é que com este tipo de sala é 

que alguns alunos ficam em segundo plano na disposição física, o que pode ser altamente 

desmotivador. Esta é uma grande contrariedade no que se refere aos trabalhos de grupo, 

no entanto, pouco ou nada se pode fazer, pois não é permitida a alteração da disposição da 

sala, para além da mesma não ter condições de ser alterada, pois foi pensada dessa forma. 

Como se trata de uma sala equipada com computadores que necessitam de estar ligados à 

eletricidade, a forma mais fácil e eficaz é dispor os computadores ao redor das paredes da 

sala. 

Para além disso, outra das contrariedades da sala prende-se com o ambiente. A 

sala torna-se demasiado quente em dias mais solarengos, e com 20 alunos numa sala, com 

os computadores ligados torna-se bastante complicado para o aluno e para o professor 

sentirem-se bem. Talvez por isso, quando faltavam alguns minutos para terminar a aula 
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fizemos um debate sobre as dificuldades sentidas, e constatei que os alunos apesar de 

mostrarem sempre vontade de participar, sentiam-se aborrecidos, com ar desgastado, 

devido à temperatura ambiente que se fazia sentir na sala de aula.  

Como as ideias não estavam a fluir como o desejado, e o tempo já escasseava 

decidi avançar para o Registo no Diário de Aula dos Alunos. Considero que de facto, 

deveria ter alimentado mais a participação dos alunos, pois este momento é de bastante 

importância para a partilha de conhecimentos. 
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Aula nº: 3 Data: 05/03/2012 

Reflexão – Estratégias/Metodologias/ Aprendizagem 

A aula começou com a realização da chamada e o registo do sumário. De seguida 

fiz um enquadramento do que tinha sido realizado na aula anterior, e qual o objetivo para a 

aula de hoje. Com a utilização desta estratégia, os alunos já se demonstram mais à vontade 

com o funcionamento destas aulas. 

No decorrer desta aula houve a necessidade de “interromper” algumas vezes a 

aula, devido às dúvidas comuns entre os grupos que iam surgindo no desenvolvimento do 

projeto. Considerei ser esta a melhor alternativa, aproveitando o momento para mais uma 

vez, os alunos exporem as dúvidas e partilhá-las. Nesse sentido, utilizei o quadro branco 

disponível na sala de aula para esquematizar algumas ideias de forma a esclarecer as 

dúvidas que foram surgindo. 

Nesta aula, os alunos voltavam a dar pequenos sinais de desconforto devido ao 

calor que se fazia sentir na sala, estando por isso, ligeiramente mais agitados, tendo sido 

necessário chamá-los à atenção para o barulho e a desconcentração.  

Foi interessante para mim perceber que, a partilha de ideias que tinha tido na 

primeira aula com o professor cooperante, estava agora a dar resultado, pois tive que me 

“impor” para que os alunos não se desviassem do seu objetivo. Fiquei satisfeita por “tomar 

posse” da turma. No entanto, ressalvo que tenho consciência que a agitação sentida se 

deve muito à temperatura sentida na sala de aula. 

O ritual imposto nestas aulas já foi assumido pelos alunos, por isso logo que disse 

para guardarem os trabalhos, os alunos rapidamente o fizeram e voltaram aos seus lugares 

para dar lugar ao debate na turma. Interessante perceber que eles já interiorizaram a 

metodologia utilizada e que assumem o papel que lhes compete. 

Como existiram várias dificuldades no desenvolver do projeto, essencialmente no 

que concerne à elaboração de consultas e relatórios, o debate foi bastante proveitoso tendo 

os alunos partilhado de forma clara os problemas com que se depararam. Esta metodologia 

tem-se revelado muito satisfatória, pois estes alunos, inicialmente diagnosticados com 

dificuldades de comunicação oral, estão agora mais desenvoltos na sua comunicação. 
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Aula nº: 4 Data: 07/03/2012 

Reflexão – Estratégias/Metodologias/ Aprendizagem 

A aula começou com a realização da chamada e o registo do sumário. De seguida 

fiz um enquadramento do que tinha sido realizado na aula anterior, e qual o objetivo para a 

presente aula. Foi necessário alertar os alunos para a gestão do tempo, pois teriam que 

terminar o projeto de base de dados, para posterior apresentação na sala de aula. 

Como na próxima aula os alunos apresentariam o projeto desenvolvido, aproveitei 

para lhes relembrar o que seria avaliado nos seus projetos e na apresentação, esclarecendo 

ainda algumas dúvidas que surgiram. 

Os alunos juntaram-se nos seus grupos de trabalho a fim de concluir os seus 

projetos e preparar a respectiva apresentação. Senti que estavam contentes por terem 

conseguido cumprir as regras e prazos estipulados. 

O desenrolar desta aula, com os alunos a concluírem os seus projetos, não permitiu 

o preenchimento do Diário de Aula do Aluno. Esta situação decorreu devido ao facto do 

período dado à execução das tarefas relacionados do projeto ter necessidade de ser mais 

longo do que estava planeado, o que “atrasou” o início do debate na turma, e como os 

alunos queriam esclarecer algumas dúvidas ainda resultantes da apresentação de 

trabalhos, não houve tempo para o fazer. 

Como considero que é mais importante “dar voz aos alunos”, e v isto que na 

segunda aula concluí que era importante ter-lhes dado mais tempo para partilharem e 

debaterem as dificuldades, ao invés de avançar mais rapidamente para o preenchimento do 

registo no Diário de Aula do Aluno, nesta aula os alunos não preencheram o referido registo. 
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Aula nº: 5 Data: 12/03/2012 

Reflexão – Estratégias/Metodologias/ Aprendizagem 

A aula começou com a realização da chamada e o registo do sumário. De seguida 

fiz um enquadramento do que tinha sido realizado na aula anterior, e qual o objetivo para a 

presente aula. 

Os alunos iniciaram a apresentação dos trabalhos, e optei por comentar cada um 

dos trabalhos no final, apontando os aspetos positivos e menos positivos, e dando voz aos 

restantes elementos da turma para proporem alternativas para a resolução do projeto em 

causa. Desta forma, os alunos sentem-se parte da apresentação, o que desperta a sua 

atenção no decorrer da apresentação. 

No final das apresentações foi feito um balanço do projeto implementado, tendo 

obtido reações bastante positivas acerca das aulas decorridas, sendo que a maior 

satisfação foi de perceber, por parte do professor cooperante e dos alunos, que a atividade 

implementada foi importante para a consolidação e aquisição de novos conhecimentos. 

No final da aula, os alunos preencheram o Diário de Aula do Aluno e o questionário 

de avaliação do projeto implementado. 

Em jeito de balanço final deste conjunto de cinco aulas lecionadas, foi 

extremamente proveitoso para mim, enquanto professora, a oportunidade de implementar 

uma série de estratégias e metodologias, algumas já aplicadas na minha atividade diária 

como docente, e poder refletir sobre as implicações da implementação das mesmas. Para 

além disso, a oportunidade de escutar quer o professor cooperante como o professor 

orientador, beneficia em muito a minha prestação atual e futura como docente. 
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Apêndice 12 – Questionário de Avaliação 

 

Questionário de Avaliação 

Responde ao questionário que se segue, numa escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a discordo totalmente 

e 5 concordo totalmente. 

O professor apresentou os conteúdos e os objetivos de forma clara.  

  O professor procurou esclarecer as dúvidas dos alunos.  

  O professor utilizou uma linguagem clara e percetível com os alunos.  

  Realizaste com autonomia as tarefas propostas ao longo do projeto?  

  Consideras que o trabalho de grupo foi uma boa ajuda para aprenderes e 

melhorares os teus conhecimentos? 
 

  Consideras que a aprendizagem sequencial (passo-a-passo) facilitou a 

tua aprendizagem? 
 

  Consideras que a aprendizagem através da resolução de problemas com 

base em cenários reais promoveu a tua aprendizagem? 
 

  Consideras que o momento de aula disponibilizado para debater as 

dificuldades sentidas contribuiu para a tua aprendizagem? 
 

  Consideras que foi útil a utilização do Diário de Aula?  

  Numa escala de 1 a 5, refere o teu grau de motivação perante o projeto: 

 

Opinião sobre o projeto desenvolvido: 

 

 

Sugestões: 
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Apêndice 13 – Resultados de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Curso Técnico de Secretariado – 10º13 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

 
 

 

Apêndice 14 – Análise dos Dados do Questionário de Avaliação 
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