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Resumo 

O presente artigo descreve o percurso de um projecto que apresentou como temática a implementação das 

tecnologias de informação e comunicação, designadamente a utilização de uma plataforma de ensino à distância, no 

contexto educacional.Este trabalho centra-se num projecto desenvolvido numa escola pública portuguesa, no ano 

lectivo de 2007/2008, com uma turma de 6.º ano, e versa o trabalho desenvolvido nas áreas curriculares de Estudo 

Acompanhado e de Formação Cívica, com intenção de concorrer para o projecto curricular de turma sob o tema “Os 

Saberes Em Acção: Vamos Cuidar Da Terra”. Sob uma perspectiva construtivista, a utilização de uma plataforma 

educativa como o Moodle usada num sistema b-learning (sessões de ensino presencial e sessões de ensino à 

distância) permitiu através de novas metodologias no processo de ensino / aprendizagem criar um espaço de inovação 

e de cooperação entre alunos e professores. O papel do professor é procurar soluções que contribuam para o sucesso 

dos seus alunos. Por outro lado, o reforço do trabalho autónomo e a responsabilização do aluno no desenvolvimento 

das suas competências é uma mais-valia na sua formação individual e global, de forma a se tornarem cidadãos activos 

nas suas comunidades. Actualmente, a situação social e política exige a reformulação dos conceitos de cidadania e de 

educação e uma crescente intercepção entre eles. O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação 

possibilita a incorporação das novas ferramentas, de modo a que seja possível dar cumprimento às exigentes políticas 

do ensino, visando uma educação de qualidade. 

 

 

Abstract 

 
This article describes the journey of a project, which presented as subject the implementation of information 

technology and communication, including the use of a platform for distance learning in the educational context. This 

work focuses on a project developed in a Portuguese public school in the academic year of 2007/2008, with a 6th 

grade class, and falls upon the work in the Followed Study and Civic Education, with the intention to compete for the 

draft curriculum under the theme "The Knowledge in Action: We will look after the Earth." Under a constructivist 

perspective, the use of an education platform as the Moodle system used in b-learning (sessions of teaching presence 

and distance-learning sessions) led by new methodologies in the teaching / learning process to create a space for 

innovation and cooperation between students and teachers. The teacher’s role is to seek solutions that contribute to 

the success of their students. Furthermore, the strengthening of autonomous work and accountability of students in 

developing their skills is a more – benefit in their individual training and comprehensive in order to become active 

citizens in their communities. Currently, the social and political situation requires the reformulation of the concepts of 

citizenship and education and increasing interception between them. The development of information and 

communication technologies enables the incorporation of new tools, so that it can meet the stringent policies of 

education, seeking a quality education. 

 

 

 

1. Introdução 

“Diga-me, e eu esquecerei. 

Mostre-me, e eu lembrarei. 

Envolva-me, e eu entenderei.” 

(Confúcio, 551 – 479, A. C)
1
 

 

Quando se pensa numa escola percepciona-se um edifício físico com recursos materiais e humanos 

que enformam experiências das nossas histórias de vida. A vivência de uma escola tradicional dificulta, 

mesmo aos professores, imaginar uma outra dimensão da escola. No entanto, hoje, com a introdução das 

TIC é possível abordar novos conteúdos com novas metodologias onde os sujeitos são activos no 

processo de aquisição dos saberes e não meros “peões”, estáticos, ouvintes e passivos no que determina o 

seu sucesso enquanto indivíduo. 

                                                           
1 Fontes, Martins, (2000). Confúcio. Os Analectos. São Paulo 
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Cada vez mais, as vontades políticas promovem significativas alterações no espaço da sala de aula. 

A incorporação de novos dispositivos de aprendizagem e de trabalho, no espaço físico, são as alternativas 

ao insucesso escolar e são as marcas de mudança que estão a acontecer na educação. 

Estamos num outro século. O mundo mudou muito, nos últimos anos. Os professores não podem 

continuar a manter uma atitude de “ficar no armário” e agarrarem-se ao que aprenderam e fizeram no seu 

estágio pedagógico. Não podem ficar à espera que a revolução na educação aconteça ou que os outros a 

façam acontecer. Têm que agir. Têm que “dar o passo em frente”, actualizar-se e empenhar-se em 

aprender para que possam orientar melhor os seus alunos. 

Tendo em conta esta ideia nasceu o projecto “Escolinha XXI em que o processo de ensino / 

aprendizagem é realizado com a utilização de uma plataforma de ensino à distância: o Moodle. 

 

2. A estratégia b-learning 

 

Os sistemas de educação ressalvam como objectivo estratégico a introdução de novas 

metodologias capazes de satisfazerem as necessidades dos formandos, tendo em conta o desenvolvimento 

de competências através de uma aprendizagem informal e contínua no ambiente educacional. Surge, 

então, uma necessidade de mudança no processo de transmitir estes conhecimentos, criando uma 

interacção com os alunos. “ (...) querer aprender é a condição necessária para aprender" e " (...) aprende-

se fazendo". (Shank, 1995)  

Numa fase em que começa a sentir-se a implementação das TIC no processo educativo, um 

sistema misto de aulas presenciais e assistência virtual através das plataformas educativas - isto é o b-

learning - pode contribuir para a adaptação dos formadores e dos formandos a novas metodologias e criar 

espaços para o enriquecimento da comunicação e das aprendizagens. De facto, o ensino assistido via Web 

como complemento à sala de aula poderá consistir, por um lado, na motivação do aluno e, por outro, na 

exigência de uma maior responsabilidade, deste, no seu processo de aprendizagem.  

O blended learning (b-learning) é a integração e a combinação de diferentes tecnologias e 

metodologias de aprendizagem que vão de encontro às necessidades específicas das organizações e que 

cumprem os seus objectivos de forma global, o que melhora a eficácia de todo o processo.  

É usual dizer-se que “o homem é um animal de hábitos”, logo é difícil para a comunidade escolar 

quebrar muitos anos de história ligados a um espaço físico e a uma formação de modelo industrial. O b-

learning pode contribuir para que as alterações, que começam a fazer-se na educação, ocorram de forma 

gradual e sem demasiados sobressaltos.  

 

3. Os objectivos do projecto 

 

O objectivo essencial do projecto consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta de ensino que 

pudesse ser utilizada como complemento ao ensino tradicional da sala de aula e estabelecesse uma nova 

forma de comunicação entre os utilizadores (professores ou alunos). 

Um outro objectivo do projecto era, numa perspectiva construtivista e interdisciplinar, trabalhar as 

competências inerentes às áreas curriculares não disciplinares de Estudo Acompanhado e Formação 

Cívica. Este processo de ensino/ aprendizagem implica que os alunos tivessem necessidade de adquirir 

conhecimentos básicos que lhes permitissem usar as ferramentas tecnológicas, de modo a desenvolver 

métodos de trabalho nas diversas áreas do saber. 

 

4. A utilização do Moodle 

 

A utilização da plataforma foi realizada segundo uma perspectiva construtivista, tanto da parte dos 

professores como dos alunos. As disciplinas foram construídas dia-a-dia tendo em conta o ritmo de 

aprendizagem dos alunos e as suas necessidades. “...o professor é incentivado a tornar-se um animador da 

inteligência colectiva do seu grupo de alunos, em vez de um fornecedor directo de conhecimentos”(Lévy, 

2000).  
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No caso do Estudo Acompanhado a configuração da página teve em conta uma planificação 

semanal, enquanto que em Formação Cívica - uma vez que nem sempre os alunos tinham acesso à sala de 

informática - a configuração da página foi planeada por tópicos. 

As diversas estratégias pedagógicas foram orientadas, no tratamento do tema definido pelos 

alunos, em Formação Cívica: “Vamos Cuidar Da Terra”  

Os conteúdos das áreas curriculares foram trabalhados no sentido em que os próprios alunos 

tinham que construir os seus próprios materiais. Sendo assim, era-lhes dada uma tarefa e orientação para a 

cumprirem. As páginas foram construídas, essencialmente, com orientações e com pequenos 

apontamentos que levavam os alunos a desenvolverem as suas competências. 

As disciplinas apresentam:  

- um conjunto de recursos em diferentes formatos: Word (doc); Portable Adobe Acrobat (pdf); ou 

apresentações em PowerPoint (ppt) que são um repositorium de informação pertinente e que está 

disponível em qualquer momento; 

- algumas ligações para outras páginas de interesse informacional e/ou lúdico; 

- vídeos relevantes, jogos educativos; 

- imagens que são apontamentos que alertam os alunos para alguma situação ou para a execução 

de algumas tarefas; 

- fóruns, chats, glossários, diários, wikies, trabalhos, workshops, referendos, testes e inquéritos. 

É de realçar que os referendos foram utilizados para realizar a auto-avaliação dos alunos. Numa 

perspectiva transdisciplinar foi possível realizar trabalhos individuais e em grupo, nas áreas de Língua 

Portuguesa, Inglês, Ciências e Educação Musical. 

Para que os alunos pudessem criar os seus próprios materiais foi necessário, durante as aulas 

presenciais aprenderem a criar e utilizar o seu e-mail, a trabalhar com o Word, PowerPoint, Publisher, 

MovieMaker, Paint e Picture Manager. 

Um grupo de alunos teve a possibilidade de realizar uma visita de estudo ao Pavilhão do 

Conhecimento, num fim-de-semana, e utilizar a plataforma Moodle, nos novos computadores Mackintosh 

adquiridos pela instituição. 

Durante algum tempo - como experiência - foram instalados num conjunto de computadores, da 

sala de informática da escola, o sistema Linux e os alunos puderam aceder à plataforma e experimentar 

alguns dos programas. Deste modo foram apresentados três sistemas operativos: Windows da Microsoft, 

Linux e Leopard da Mackintosh.  

 

5. A Página inicial da “Escolinha XXI” 

 

Na sala de informática existe um grupo de computadores fixos e outro grupo que pertence ao 

“Projecto dos Portáteis”. Só a utilização total dos computadores permite que cada aluno possa utilizar, 

durante todas as sessões, um determinado computador e uma vez que entra com a sua senha de aluno este 

pode guardar os seus documentos sem perigo de serem apagados ou serem mal utilizados. 

 

 
Figura 1 – A sala de informática da escola 

A página inicial é um convite ao envolvimento numa cidadania pró-activa. 

 

“Bem-vindo! 

Esta é a nossa sala de aula virtual.  

A competição faz o homem superar-se a si próprio. 

A individualização prepara o homem para saber escolher. 

A cooperação junta os esforços e as potencialidades do grupo, tornando este mais forte do que o 

somatório de todos os seres individualmente. 

Nós somos o que cada um fizer pelos outros. 

Sê um cidadão interveniente na tua comunidade e o mundo irá melhorar.” 
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Apresenta-se  um slide show com os alunos da turma do 6.º ano que participaram neste projecto. 

Do lado esquerdo encontra-se um espaço noticioso que é actualizado, automaticamente, e o motor 

de busca, Google. Do lado direito do utilizador, existe a caixa de entrada e um calendário. 

 

 
Figura 2– Imagem da página inicial 

 

Ao longo de todo o projecto, quer nas categorias livres quer nas categorias relacionadas, 

directamente, com as áreas do ensino e respectivo curriculum, há uma preocupação com a cidadania. No 

geral, todos os recursos visam a intervenção cívica dos participantes. 

6. As actividades desenvolvidas 

6.1.  @ Formação Cívica 

 

A planificação desta aula, curricular não disciplinar, pretendeu dar continuidade ao ano lectivo 

anterior, durante o qual os alunos exploraram vários temas ligados à cidadania. Uma vez que não era 

possível aceder à sala de informática, em todas as aulas de Formação Cívica, na planificação dos 

conteúdos foi considerado um sistema misto de actividades que podiam ser desenvolvidas na sala de 

ensino tradicional e, sempre que possível, com o apoio da área curricular de Estudo Acompanhado, 

incorporar as tecnologias e trabalhar na plataforma Moodle, numa perspectiva de interdisciplinaridade na 

construção dos saberes. Neste processo, o sistema misto de aulas tradicionais com as aulas na plataforma 

foi possível mas exigiu uma maior flexibilidade do curriculum e durante a planificação houve uma 

preocupação em diversificar os conteúdos, os recursos, o software, as actividades e, obviamente, as 

metodologias. 

Na plataforma a configuração da categoria incidiu sobre uma estrutura por “Tópicos” visto que o 

trabalho a ser desenvolvido era, essencialmente, indicativo. Sob a orientação do professor e seguindo a 

sua planificação os alunos foram à descoberta dos diferentes saberes e o conjunto de actividades 

apresentadas integrou as competências definidas para a área curricular. 

Na apresentação do trabalho construído nesta categoria, considerou-se prioritário apresentar as 

competências transversais e essenciais, definidas no Projecto Curricular de Turma, e que foram 

desenvolvidas no curriculum da área curricular de Formação Cívica. 

– Transversais: Participar na vida cívica de forma crítica e responsável; Cooperar com outros de 

forma interessada, activa e responsável; Desenvolver hábitos de vida saudável. 

– Essenciais: Aprender a participar na vida em comunidade; Aprender a ser responsável, alargando, 

gradativamente, esse exercer da responsabilidade desde o universo de si mesmo até ao universo da turma, 

e finalmente da escola; conhecer a diversidade do mundo; respeitar a diversidade, aprendendo a projectar-

se no outro; exercitar a cooperação; adquirir/manter hábitos de vida saudáveis. 

O tema do projecto curricular de turma “Os Saberes em Acção: Vamos Cuidar da Terra!” foi 

escolhido pelos alunos com a orientação do director de turma e a discussão teve lugar, numa primeira 

fase, na sala de aula tradicional e, numa fase segunda fase, num fórum de discussão na plataforma.  
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Figura 3  - Fórum social. Discussão do tema do PCT 

A plataforma permite a divulgação das actividades e para isso pode ser utilizado o calendário e o 

sistema de mensagens. Por vezes, a informação antecede a proposta de tarefas e a divulgação é uma 

introdução aos conteúdos que vão ser desenvolvidos. No caso do filme “ Uma Verdade Inconveniente” de 

Al Gore - o qual os alunos puderam assistir - serviu de motivação para um conjunto de actividades 

nomeadamente: referendos, fóruns, trabalhos individuais, trabalhos de grupo, folhetos de divulgação, etc. 

 

 
Figura 4 – Imagem do resultado do referendo apresentado aos alunos, fornecido pela plataforma moodle. 

 

Para ajudar a compreender melhor o problema das alterações climáticas, o professor 

disponibilizou um documento “Ajudar a Salvar o Planeta” em pdf e outro em formato vídeo com música 

(Money Makes The World Go Around)
2
 e animação (Banda Desenhada.) em que os alunos puderam ver a 

destruição do planeta ligada aos interesses económicos. 

 

 
Figura 5 - – Documento de apoio ao tema, em pdf 

Para além da preservação do ambiente, algumas tarefas pretendiam sensibilizar os alunos para o 

voluntariado e a sua importância num mundo globalizado. De modo a introduzir a necessidade de sermos 

voluntários inicou-se o tema recorrendo ao discurso feito por John F. Kennedy - 35° presidente dos EUA, 

em 22 de Outubro de 1962, um ano depois da crise na baía dos porcos, o líder americano relembrava 

algumas palavras que ficaram para a história do pensamento ocidental. “Não perguntes o que é que o teu 

país pode fazer por ti, pergunta a ti mesmo o que é que podes fazer pelo teu país” 
3
 

Os alunos informaram-se sobre algumas associações que se dedicavam à protecção do ambiente ou 

ao apoio dos animais abandonados e estas actividades resultaram em diversos trabalhos, nomeadamente 

folhetos de divulgação sobre os assuntos que trataram. 

A plataforma, na área da Formação Cívica, foi utilizada também para que os alunos exprimissem 

as suas experiências em relação às visitas de estudo que efectuaram às grutas de Mira D’Aires, à fábrica 

da Renova e ao Museu Berardo.  

                                                           
2 A letra da música encontra-se na área de Inglês, dando, assim, lugar à interdisciplinaridade entre diferentes áreas do 

saber. 
3 Discurso de John F. Kennedy - http://www2.uol.com.br/historiaviva/podcast/discurso_de_kennedy.html (consultado 

na internet em 8 de Junho de 2008) 
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6.2. @ Estudo Acompanhado 

 

O decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, define o Estudo Acompanhado como uma área 

curricular não disciplinar que tem por objectivo “a aquisição de competências que permitam a 

apropriação, pelos alunos, de métodos de estudo e de trabalho e proporcionem o desenvolvimento de 

atitudes e de capacidades que favoreçam uma cada vez maior autonomia na realização das aprendizagens” 

[artigo 5.º, número 3, alínea b)]. 

Na área de Estudo Acompanhado podem ser trabalhadas diversas competências necessárias ao 

estudo de todas as disciplinas e por opção dos professores envolvidos, e aceitação do conselho de turma, 

esta área curricular foi planeada tendo como prioridade utilizar as tecnologias de informação e 

comunicação no cumprimento da aquisição dessas competências, dentro do espírito do projecto curricular 

de turma “ Os Saberes Em Acção: Vamos Cuidar Da Terra”. 

Ao configurar esta categoria, na plataforma Moodle, considerou-se uma planificação que 

contemplava a utilização da sala de informática ao longo de todo o ano lectivo e, por isso, optou-se por 

uma agenda semanal para a apresentação dos conteúdos da aula. - A marcação da sala de informática é 

solicitada num programa específico de gestão de recursos:  

 

GATo -Gestor de Actividades Tic na Educação  

Sendo assim, o início destas actividades foi um pouco complicado pois foi necessário adaptar os 

recursos informáticos e os alunos a esta nova metodologia de trabalho. Era fundamental que cada aluno 

pudesse ter o seu computador e numa primeira fase foi importante explicar regras básicas de utilização, 

uma vez que para a generalidade dos alunos representava um primeiro contacto.  

As primeiras aulas tiveram como objectivo apresentar um conjunto de informações essenciais à 

utilização deste instrumento, nomeadamente: criação de documentos em Word; inserção de imagens; 

organização dos documentos em pastas; introdução à utilização do motor de busca “Google” e criação de 

um e-mail, necessário para comunicar e para se poder registar na plataforma moodle. Quando os alunos já 

estavam um pouco familiarizados com estes processos, foi possível dar-lhes as orientações necessárias ao 

registo individual na plataforma e explicar-lhes noções básicas de utilização da mesma. 

Como já foi referido, o Estudo Acompanhado é uma área orientada no sentido dos alunos 

adquirirem hábitos de organização, métodos de estudo e de trabalho, de se apropriarem de informação, de 

descodificarem a linguagem e de se auto-avaliarem e, ainda, a promoção de crescente autonomia na 

realização das aprendizagens. É um espaço privilegiado para a articulação entre os conteúdos de ensino, 

estratégia essencial no desenvolvimento de aprendizagens significativas pelos alunos.  

 

                                                
Figura 6 – Exemplo de uma tarefa a realizar pelos alunos 

As tecnologias de informação e comunicação vieram contribuir para uma educação 

individualizada, envolvente e que ajuda o aprendiz a responder a desafios e problemas. A introdução das 

TIC na área de Estudo Acompanhado valoriza as práticas pedagógicas e são um elemento inovador no 

desenvolvimento de projectos que integram de uma forma transversal a utilização da Língua Portuguesa e 

propicia uma Educação para a Cidadania. 

Estas ideias estiveram subjacentes à planificação dos conteúdos propostos para estes alunos. O 

dinamismo e o interesse verificado entusiasmarem os professores e fizeram compensar o tempo 

despendido na preparação e na monitorização das diversas actividades. 

Sem dúvida que a atitude de um aluno que utiliza uma plataforma para aprender tem que exigir 

uma maior autonomia pois o controlo é maior. Os referendos, os fóruns, os chats, os diversos 

documentos, as imagens, os inquéritos, as diversas tarefas formam um conjunto significativo num 

processo em que professores e alunos agem e interagem para aprender e crescer. 

 

 

Para ajudar à divulgação 

do nosso trabalho, podemos criar 

slogans. 

Por exemplo: 

"Vamos Pintar o Planeta 

de Verde" 

Estes slogans podem 

integrar o vosso trabalho em 

folhetos (Publisher) ou em 

cartazes. 

 

http://moodle.agrupamentojoaovillaret.org/mod/resource/view.php?id=606
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7. A reacção dos alunos 

A turma com a qual foi desenvolvido este projecto caracteriza-se por ter alunos bastante 

desmotivados em relação às aprendizagens do currículo escolar. O insucesso escolar rondava os 41%, no 

início do ano lectivo, devido não só ao desinteresse como à falta de competências em diversas áreas 

nomeadamente na Língua Portuguesa.  

A maior parte dos alunos nunca tinha tido contacto com computadores e a plataforma serviu como 

motivação para que os alunos fossem responsáveis pelas suas próprias aprendizagens. O conjunto de 

actividades propostas exigia um maior envolvimento dos alunos na realização das tarefas e o interesse 

revelado foi total. Era visível a pontualidade, a assiduidade, o empenho e a vontade de querer aprender 

cada vez mais.  

No geral, os conteúdos motivaram os alunos para aprendizagem e o feedback que o professor 

recebeu foi muito positivo, pois todos os alunos obtiveram avaliação positiva nas duas áreas curriculares. 

 

8. A avaliação dos professores 

É de referir que, sem dúvida, esta metodologia exige muito do professor. Este tem que planificar 

com cuidado, proceder a intensas pesquisas, produzir materiais que possam interessar aos seus alunos, 

conseguir orientar os trabalhos dos seus formandos e proceder a constantes avaliações, quer dando notas, 

quer introduzindo comentários. Deve ter competências que lhe permitam resolver quaisquer problemas 

que possam surgir com a utilização da plataforma e tem que se manter sempre actualizado. 

Quando um professor “olha à volta” e vê que todos os seus alunos estão a realizar as suas tarefas e 

que é notório o espírito de entreajuda e que a cooperação é uma atitude presente tem, forçosamente, que 

considerar a avaliação do trabalho muito positiva. 

 

9. As dificuldades encontradas no desenvolvimento do projecto 

Em primeiro lugar é vital assegurar que os recursos materiais estão disponíveis e funcionais. São 

inúmeras as dificuldades que se apresentam em todas as aulas, principalmente numa primeira fase em que 

os alunos contactam com o computador. É necessário que os alunos aprendam funcionalidades básicas 

dos diferentes programas e a solicitação dos professores presentes é constante e urgente. Para superar 

estas situações os professores têm que planear as tarefas na plataforma, antecipadamente, e dominarem-

na, razoavelmente, de forma a responder aos formandos de forma adequada. É de considerar que a 

aprendizagem de algumas ferramentas do “Microsoft Office” eram parte integrante das tarefas que eram 

propostas na plataforma e uma vez que as aulas eram realizadas online, mas num regime presencial, era 

então possível, no momento, proceder a todas as explicações necessárias sobre os vários programas e 

assim os alunos cumpriam a tarefa. 

Um outro aspecto que apresentou algumas dificuldades está relacionado com a adesão dos outros 

professores a este projecto. Esta adesão depende, por um lado, da disponibilidade de tempo mas acima de 

tudo o que dificulta todo o trabalho com as TIC é a inexistência de competências na utilização da 

informática. É necessário tempo para aprender a utilizar as novas ferramentas de modo a que possam ser 

usadas no processo de ensino/aprendizagem. Mas o tempo já não existe.  

A próxima fase será, certamente, aquela em que os próprios alunos exijam que os professores 

apresentem aulas mais interessantes, “como aquelas que estão ali ao lado”. 

A disponibilidade dos alunos existe e é total para trabalhar com as TIC, no entanto tem que haver 

uma disponibilidade significativa por parte dos professores em criar actividades que mantenham os alunos 

centrados no projecto e não se dispersem pelo interminável mundo da Web. 

 

10. Convite à cooperação 

Para além dos professores que são titulares da disciplina de Estudo Acompanhado os outros 

professores do conselho de turma foram convidados a integrar o projecto. Só um dos professores aderiu 

ao trabalho pois tinha competências diversas em TIC.  

Os professores têm que optar entre cumprir os conteúdos programáticos da disciplina de forma 

tradicional ou criar actividades para o uso da plataforma o que implica um número significativo de horas 

retiradas à vida pessoal em prol da actividade profissional. De qualquer forma houve possibilidade de 
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estender os trabalhos dos alunos por outras disciplinas, e por outras turmas. Sempre que o projecto era 

comentado despertava o interesse de outros alunos e de outros professores. 

 

11. Impacto nas actividades desenvolvidas no seio da escola 

O interesse foi tão significativo que os alunos das outras turmas, ao tomarem conhecimento do 

projecto, pressionaram alguns professores a utilizar esta ferramenta, em algumas aulas, através da 

plataforma Moodle do agrupamento. Devido ao empenho revelado por esta turma, de facto, alguns 

professores iniciaram um trabalho com as suas turmas na plataforma do agrupamento. 

Houve alguma atenção em perceber o que se estava a fazer e alguns dos professores solicitaram 

sessões de trabalho com o Moodle, as quais foram realizadas em Abril e Maio de 2008 com vinte 

professores. A divulgação que tem vindo a ser feita no seio da escola e que está a apresentar resultados 

tem como consequência que a plataforma Moodle do agrupamento está aos poucos a tornar-se um 

instrumento de trabalho para os professores coordenadores, directores de turma e outros que fizeram 

formação interna e pretendem desenvolver as suas disciplinas. 

 

12.   Impacto ao nível da comunidade 

Todo o processo de mudança tem o seu próprio tempo. O projecto da Escolinha XXI começou por 

causar interesse nos alunos, em alguns professores e o despertar dos pais para um novo tipo de aula. Uma 

sala de aula onde os pais eram convidados a entrar e observar as actividades que os seus filhos 

desenvolviam nas áreas curriculares. 

Alguns encarregados de educação foram “solicitados” - pelos seus educandos - a oferecer como 

prenda de natal um computador com ligação à internet. Estes ficaram tão agradados com o trabalho dos 

seus filhos que envolveram-se, pessoalmente, no projecto e tornaram-se visitantes assíduos da plataforma. 

A participação dos encarregados de educação estendeu-se através de uma visita que fizemos ao 

Pavilhão do Conhecimento, num sábado do mês de Abril. 

 

13. O futuro da escolinha XXI 

É intenção dos criadores do projecto continuarem a dinamizar as disciplinas com outras turmas e 

com a integração de novos conteúdos. Logo no início do ano lectivo 2008/2009 a proposta de trabalho vai 

ser apresentada à direcção da escola e caso seja aceite terá início uma nova fase de trabalho cooperativo 

entre professores e alunos. Se houver pais interessados poderá haver a possibilidade de criar um espaço 

(fórum) para que eles possam vir à escola virtual e partilhar as suas experiências e sugestões de modo a 

cooperarem com os professores e com os formandos. 

Conclusões 

Tendo em conta os objectivos propostos para o desenvolvimento do projecto “Escolinha XXI” 

conclui-se que foram amplamente atingidos. Por um lado, com o desenvolvimento desta ferramenta foi 

possível inovar no processo de ensino/aprendizagem. Uma nova forma de comunicação aconteceu entre 

os elementos de um grupo - turma. Sob a perspectiva dos professores que tinham a seu cargo o ensino das 

áreas curriculares de Estudo Acompanhado e Formação Cívica os objectivos foram atingidos uma vez que 

estes foram cumpridos na sua globalidade. Esta iniciativa permitiu desenvolver os seguintes aspectos: 

• Adequação à sociedade da informação; 

• Desenvolvimento integrado dos conteúdos e das competências;  

• Dinamismo e flexibilidade do processo de ensino/ aprendizagem; 

• As vantagens de aulas síncronas e/ou assíncronas; 

• Motivação dos alunos para se tornarem formandos e cidadãos pró-activos (construtivismo e 

cidadania); 

• Criação de uma Rede (socialização); 

• Avaliação sistemática dos resultados. 
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Considerações finais 

“Um dia, ao visitar uma mesquita, o responsável hierárquico da instituição disse-me que alguns 

dos religiosos eram capazes de dizer o “Corão
4
” de cor em árabe. Perante esta afirmação, eu perguntei-lhe 

se eles falavam árabe ao que me foi respondido que não. A minha perplexidade levou-me a uma 

indiscrição e afirmar: “Então, eles não sabem o que estão a dizer!?”
5
 

Esta recordação de uma experiência passada representa o que foi - e provavelmente, ainda é - a 

escola em Portugal. À semelhança de uma fábrica em que os operários desenvolviam algo, que muitas 

vezes não sabiam o que era, os professores transmitiam conteúdos e os alunos tinham como obrigação 

aprender, o mais fielmente possível, o que lhes era transmitido muitas vezes sem entenderem a 

informação e o contexto em que esta tinha lugar.  

O método expositivo baseava-se na repetição e na mecanização dos conhecimentos em detrimento 

da compreensão e do seu desenvolvimento. Hoje, as diferentes áreas do saber, tanto nas Ciências como na 

área das Humanidades, abarcam tanta informação que é impossível, alguém, deter todos os 

conhecimentos da informação disponível em determinada área, mesmo na sua especialidade.  

No século XXI, o que é deveras importante é que o indivíduo seja capaz de procurar a informação 

que precisa e de resolver os problemas que lhe vão sendo apresentados. O processo de ensino/ 

aprendizagem visa desenvolver as potencialidades individuais e o meio desempenha um papel crucial no 

seu desenvolvimento.  

“Há que ter a capacidade de educar/formar no sentido de compreender o mundo na perspectiva de 

que viemos de uma comunidade para a sociedade mundial e das consequências dessa mudança rápida, 

combatendo a submissão a nacionalismos revolucionários ou fundamentalismos religiosos de 

consequências lamentáveis.” (Miranda, 1998, Actas do Colóquio-AFIRSE) 

Na União Europeia, o “meio” já não é o ambiente de uma sociedade industrial. O “ meio” é o 

ambiente de uma sociedade que necessita de informação e de qualificação para sobreviver. 

A incorporação das tecnologias de informação e comunicação, nos nossos modos de vida, é um 

potencial na construção de uma sociedade europeia - tanto à escala nacional, regional e local - que se 

constrói à luz dos princípios da revolução francesa: liberdade, igualdade e solidariedade. As políticas 

europeias visam melhorar as condições de vida dos seus cidadãos, facilitar o exercício de direitos 

fundamentais, através de uma cidadania participativa baseada no conhecimento científico e social. Para 

que esta ideia prevaleça é necessário proporcionar o acesso à educação e qualificação de todos os 

cidadãos.  

As TIC podem contribuir para uma sociedade democrática na qual a cidadania é promotora de um 

desenvolvimento sustentável, logo que a criança começa a ser socializada.  

- Como educar uma criança sem a utilização das novas ferramentas tecnológicas, numa sociedade 

que depende em todos os seus aspectos da tecnologia? 

- Como educar as crianças da geração “High Tech” sem as novas ferramentas? 

A resposta a estas perguntas será que, certamente, é possível, mas não é adequado a uma sociedade 

que está em constante mudança. 

A escola tem que “se olhar” e reconhecer-se, não como formadora de operários mas como criadora 

de cidadãos qualificados e plenos das suas capacidades de intervenção social e cívica. É nesta reflexão 

que se encontra a resposta ao projecto da Escolinha XXI.  

É possível desenvolver um processo de ensino/aprendizagem, utilizando as TIC, tendo em conta 

que se está a contribuir para que os aprendizes sejam cidadãos conscientes e responsáveis numa 

comunidade global. Ao longo deste trabalho, observa-se que a tónica desse processo tem sempre uma 

ideia subjacente: o exercício da cidadania. 

Os alunos que estiveram envolvidos neste projecto construíram o seu conhecimento através da 

utilização das TIC, mas também através da sua própria responsabilização, enquanto formandos motivados 

e empenhados na sua própria aprendizagem. É credível afirmar-se que a utilização das TIC potencia a 

construção do conhecimento dos mais novos pois eles já nasceram nesta sociedade da Informação. Eles 

vivem-na, mesmo que não se dêem conta. 

Foi possível observar a facilidade com que os alunos absorviam as explicações requeridas pelo 

funcionamento destas ferramentas. No contacto com os alunos, durante a aula, foi possível sentir a 

destreza que os alunos manifestaram em resolver situações que tinham acabado de ser explicadas, pela 

primeira vez. 

                                                           
4 Livro sagrado do Islão 
5 Esta citação é apresentada pela professora Maria João Pereira num trabalho final de um curso de especialização em 

TIC concluído em Janeiro de 2008. 
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O problema das nossas escolas talvez não seja as dificuldades de aprendizagem manifestadas no 

insucesso escolar dos alunos mas a falta de preparação dos professores que ensinam a geração futura, 

utilizando instrumentos e metodologias antigas e desadequadas. 

Durante este projecto foi possível ver os alunos “a crescer”. Não foi registado qualquer falta de 

assiduidade ou de pontualidade na aula de Estudo Acompanhado ou de Formação Cívica, de carácter 

injustificado. O interesse manifestado na realização das tarefas era constante e mostravam-se ávidos de 

conhecer, de experimentar, de resolver. 

A grande preocupação sobre os temas ambientais tendo em conta a protecção da natureza e o 

respeito pelos animais revelou uma significativa envolvência dos alunos nas tarefas propostas, o que vem 

ao encontro da temática sobre a contribuição das TIC para o despoletar do exercício de uma cidadania 

através da Sociedade da Informação. 

Ao concluir este trabalho apraz-nos dizer que este projecto incorporou momentos de reflexão que 

nos fazem “olhar” para dentro da nossa profissão e perceber que enquanto formadores, numa sociedade 

em mudança, temos como responsabilidade estar atentos e participar neste processo de construção do 

conhecimento com a humildade de sermos aprendizes ao longo da vida. 

"Ser homem é ser responsável. É sentir que colabora na construção do mundo." (Antoine de Saint-

Exupéry)
6
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Resumo 

 
As TIC são uma realidade incontornável na vida das pessoas. No processo ensino-aprendizagem, surgem 

como uma ferramenta didáctica ao dispor do professor e do aluno na relação pedagógica. É nesse contexto que é 

preciso enquadrar também a plataforma Moodle. O domínio das TIC pelo docente coloca-lhe o desafio de formação e 

actualização permanentes. No plano pessoal e educativo a utilização destas ferramentas, nomeadamente do Moodle, 

significa ganhos de tempo, de eficiência e eficácia no trabalho desenvolvido, resultando em vantagens reais no seu 

enriquecimento pessoal, na interacção diferenciada com os alunos, com a escola, com os encarregados de educação e 

restante comunidade educativa. A implementação das TIC na escola não está isenta de riscos e dificuldades de 

natureza técnica, organizacional, financeira, e de resistência à mudança por parte de muitos, nomeadamente dos 

docentes. No entanto, apesar das vantagens que resultam da utilização das TIC pelo docente em ambiente escolar, 

este não pode resumir-se a um técnico da educação que aplica de forma eficaz as técnicas e métodos pedagógicos. O 

acto educativo não é um acto neutro e educar é muito mais do que o uso correcto e eficaz de metodologias e 

didácticas. O docente, antes de mais, é um colaborador do aluno na construção do seu projecto de vida, a pessoa que 

ele é. A dimensão afectiva, dos valores e princípios éticos deve balizar a actividade docente. Ao mesmo tempo o 

docente deve ser possuidor, e capaz de os transmitir, de saberes instintivos, práticos, científicos, filosóficos e de 

sabedoria. 

 

 

Abstract 

 
Communication and Information Technologies (CIT) are an essential tool in people’s life. In learning 

teaching process they came up as an educational tool available to teacher and student in pedagogic relationship. The 

Moodle platform needs to be placed in this context. Communication and Information Technologies’ rule brings the 

teacher a constant challenge of long life learning. On personal and educational levels resources like Moodle bring 

time earnings, efficiency and effectual in developed work, consequently real advantages in personal improvement, in 

students’ diversity inter-action, with school, with parents and educational community remainder. Communication and 

Information Technologies’ implementation in school is not free from technical, organizational and economical 

difficulties and risks, as well as peoples’ resistance to changes, namely by teachers.In spite of the advantages 

resulting from CIT usage by teacher in school background, it cannot be restricted to an educational technician who 

applies educational methods and techniques efficiently. The educational performance is not a neutral act and educate 

is much more than right and effectual use of methodologies and strategies. The teacher is, first of all, a student partner 

in his life project building as a human being. Teacher’s action must be headed by ethical principles and values and 

affective extent. Teacher should also have sapience, instinctive, practical, scientific and philosophical knowledges, 

and be able to communicate them. 

 

 

Algumas Ideias /Reflexões Sobre a Utilização da Plataforma Moodle com os Alunos na Escola 

Secundária de Odivelas 

1 - Como foi utilizada a plataforma Moodle?  

 

Os meus conhecimentos no domínio e utilização da plataforma Moodle eram muito limitados. 

Desde há 2 ou 3 anos a esta parte que me tinha proposto adquirir competências no uso desta plataforma. 

Nem sempre o tempo e horário escolares bem como a vida pessoal o permitiram. 

Em 2007 recebi um email do CNED com o plano de formação de professores que aquele centro 

disponibilizava, onde se incluía a acção de formação “Utilização das TIC nos processos de ensino / 

aprendizagem”. Esclarecido sobre o respectivo programa e conteúdos a serem abordados, a decisão de 

inscrição e frequência da acção foi imediata.  

A acção, na Modalidade de oficina de formação - Blended-learning -, teve a duração de 25 horas 

presenciais e 25 horas não presenciais.  
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2 - Para que objectivos em concreto e em que áreas específicas?  

 

A) - A acção de formação referida destinava-se a sensibilizar os formandos para a necessidade de 

mudanças de práticas ou procedimentos e produção de materiais didácticos, na actividade docente, 

visando resultados finais como: 

• Utilização de metodologias activas e participativas, com recurso às TIC, no processo de ensino 

e aprendizagem;  

• Utilização crítica das TIC como ferramentas transversais ao currículo;  

• Partilha de experiências/recursos/saberes no seio da comunidade educativa;  

• Valorização de uma prática avaliativa indutora de melhoria da qualidade dos processos 

educativos; 

• Estímulo a estratégias pedagógicas promotoras de metodologias inovadoras;  

• Adopção de práticas que levem ao envolvimento dos alunos em trabalho prático com TIC;  

• Produção, utilização e avaliação de recursos educativos digitais potenciadores da construção do 

conhecimento;  

• Mudança de práticas, com a integração de ferramentas de comunicação e interacção à 

distância, no processo de ensino e aprendizagem;  

• Prolongamento dos momentos de aprendizagem no tempo e no espaço, fomentando a 

disponibilização on-line de recursos educativos;  

• Desenvolvimento de projectos/actividades que potenciem a utilização das TIC em contextos 

inter e transdisciplinares;  

• Promoção de momentos de reflexão decorrentes da prática lectiva;  

 

B) Dado que a acção de formação decorreu na modalidade Oficina de Formação, os conteúdos 

foram desenvolvidos tendo em conta:   

 

1. Apresentação de experiências, por parte dos formandos e do formador, de utilização das TIC 

como instrumento didáctico;  

2. Potencialidades das TIC no processo de ensino aprendizagem – apresentação de boas práticas;  

3. Metodologias de integração das TIC, com particular destaque para a Internet, no processo de 

construção e produção do conhecimento; As TIC como:  

a. Meio de informação que suporte o aprender pesquisando, descobrindo e confrontando.  

b. Contextos que ofereçam meios seguros de exploração para aprender fazendo.  

c. Meio de comunicação que sustentem o aprender comunicando e colaborando.  

4. Estratégias de utilização das TIC numa perspectiva de reorganização e gestão de sala de aula, 

adaptadas aos espaços e equipamentos disponíveis nas escolas;  

5. Produção e utilização de recursos para o ensino e aprendizagem.  

a. Concepção de recursos de suporte à actividade dos professores;  

b. Concepção de recursos para o apoio à aprendizagem dos alunos;  

6. Capacidade de produção de produtos e recursos pelos alunos.  

7. Construção de uma ou duas actividades a realizar em contexto de sala de aula, por parte de 

cada um dos formandos /grupo de formandos;  

8. Intervenção no terreno/aplicação das actividades;  

9. Avaliação da/s actividade/s realizada/s – reflexão, análise e discussão em grupo;  

 

C. As sugestões de trabalho durante a formação compunham uma vasta lista de actividades e cada 

formando deveria elaborar um portfólio que poderia consistir em:  

• Planos de unidades/ projectos.  

• Apresentações multimédia. 

• Publicações (boletim informativo, folheto, …). 

• Recursos educativos digitais.  

• Planeamento de “WebQuests” e de “caça ao tesouro”.  

• Produção de “WebQuizes”. 

• Fichas e testes em formato digital. 

• Ferramentas de avaliação dos materiais elaborados. 

 

D. Uma das actividades propostas no desenvolvimento da acção que frequentei consistia na 

elaboração de um projecto que se destinava, se possível, a ser implementado e desenvolvido com os 

alunos de uma das turmas da escola a que pertenço, utilizando a plataforma Moodle e, se possível, 

ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona. 
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Assim aconteceu. O projecto que a seguir se apresenta foi disponibilizado na plataforma Moodle 

visava cumprir como se referiu:  

 

1º) Os objectivos da acção de formação frequentada 

2º) Implementação e desenvolvimento do projecto individual apresentado para trabalhar com os 

alunos. 

 

1 – Disciplina e alunos destinatários 

 

Disciplina: Direito, disciplina de opção na formação específica do 12.º ano dos cursos científico – 

humanísticos 

Destinatários: Alunos do 12.º G, inscritos na disciplina. 

 

2 - Nome do seu Projecto Pedagógico. 

 

A cidadania europeia exercida pelos alunos: conhecer a origem, evolução, organização e 

funcionamento da União Europeia com recurso às TIC. 

 

2.1. Produção de uma apresentação em power point, em formato de jogo, com perguntas sobre a 

União Europeia; 

2.2. Os alunos ao acederem à apresentação só poderiam avançar quando tivessem sinalizado a 

resposta correcta. 

 

3 - Estratégias pedagógicas aplicadas 

 

 Sensibilização dos alunos em sala de aula para as vantagens das TIC no processo ensino 

aprendizagem (nomeadamente sobre as potencialidades pedagógicas de algumas ferramentas específicas 

de TIC, nomeadamente a Internet, o Moodle, o Word, o PPT, etc. 

 Inscrição dos alunos na plataforma Moodle em sala de aula; 

 Utilização de alguns recursos TIC (pelo professor e alunos), nomeadamente Hot Potatoes, 

Word, PPT, Internet, na construção de fichas, realização de testes, etc. 

 Disponibilização / Construção, com envolvimento dos alunos, de recursos diversificados com 

interesse relevante para a disciplina e para as actividades: nomeadamente links para sites institucionais, 

temáticos, outros materiais produzidos pelo professor (resumos, fichas formativas, etc.) 

 Realização, pelos alunos, das actividades propostas, subordinadas ao tema do projecto e 

integradas no programa da disciplina que poderão / deverão ser disponibilizadas aos colegas na 

plataforma. 

 Avaliação: a participação dos alunos será avaliada de acordo com os critérios em vigor na 

escola no que respeita ao parâmetro participação e / ou realização de projectos.   

 

4 - Como reagiram os alunos?  

 

O primeiro passo consistiu na sensibilização dos alunos tendo em vista a sua participação no 

projecto. Foi explicada a razão de ser do projecto e da acção de formação que eu, na qualidade de 

formando, estava a realizar no CNED. Os objectivos, tanto da acção como do projecto de actividade, 

foram então explicitados aos alunos da turma.  

Foi uma satisfação enorme contar de imediato e da parte de todos a adesão e disponibilização para 

a concretização do projecto. 

Tudo correu de forma muito espontânea, transparente e simples. Felizmente numa das salas onde 

tínhamos aulas era possível obter sinal wireless, pelo que a inscrição dos alunos na plataforma ocorreu 

durante as aulas da disciplina de Direito, permitindo a concretização de comunicação síncrona em 

ambiente de aula. 

 

5 - Que tipo de actividades desenvolveram? 

 

O projecto foi concretizado e desenvolvido no decurso da acção e durante todo o ano lectivo. 

Além da actividade resultante do projecto, disponibilizei na disciplina diversos recursos para 

consulta pelos alunos de que destaco entre outros:  

- Programa da disciplina; 

- Sumários das aulas; 
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- Resumos de conteúdos; 

- Esquemas e árvores de conceitos; 

- Fichas formativas utilizando ferramentas diversificadas: Word, Excel; Power Point, Hot Potatoes 

- Os testes sumativos realizados e propostas de correcção dos testes; 

- Links diversos, institucionais e temáticos de interesse para a disciplina;  

- Trabalhos realizados pelos alunos, no âmbito da disciplina; 

- Fóruns de dúvidas 

- Glossário 

 

Os alunos no final do ano lectivo realizaram a avaliação da actividade desenvolvida ao longo ano 

lectivo, tendo lançado um ficheiro em Word na plataforma. A avaliação era livre tendo sido propostos 

alguns tópicos, abrangendo nomeadamente a utilização das TIC pelo docente na sua actividade com os 

alunos como se pode constatar a seguir. 

 

AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 

 

SUGESTÃO DE TÓPICOS DE ANÁLISE: 

 

1) A disciplina 

- Expectativas no início e no final. 

- Programa /conteúdos (pertinência, utilidade, qualidade, extensão, etc.). 

- Manual (Conteúdo, aspecto cientifico, apresentação gráfica e organização, actividades 

propostas, linguagem, etc.). 

 

2) O docente 

- Capacidade científica e Pedagógica. 

- Estratégias / metodologias. 

- Materiais pedagógicos (quantidade, qualidade, etc.). 

- Relação pedagógica com os alunos (em sala de aula e fora). 

- Outros aspectos. 

 

Alguns extractos da avaliação efectuada pelos alunos: 

 

“…O docente demonstrava à vontade e saber em todos os ramos que era necessário explicar, 

embora, na minha opinião, os gráficos e métodos não fossem os mais claros para absorvermos bem a 

matéria, dispúnhamos sempre de materiais diversos e com qualidade elevada, como por exemplo o 

Centro Naval de Ensino à Distância. O Professor foi um excelente professor e uma excelente pessoa, na 

medida que sempre tentou nos ajudar em tudo e em todas as dúvidas, fossem estas quais fossem. 

Professor preocupou-se com os seus pupilos tentando sempre chamá-los à razão e tentando guiando-os 

para um melhor caminho. Foi não só um professor preocupado com o êxito dos seus alunos mas também 

um senhor caridoso e amigo dos seus próximos.” 

Fábio 

 

“Foram-nos cedidos materiais para melhor compreensão da matéria e apoio ao estudo. Sendo 

que também de recorreu variadas vezes a outros materiais como elemento de apoio à compreensão e 

absorção da matéria por parte dos alunos. 

Estes materiais passaram por fichas, esquemas, projecções e até mesmo uma plataforma posta à 

nossa disposição na internet. Foram também realizados alguns trabalhos no computador com 

recorrência à Internet”. 

Joana 

 

“Gostei da metodologia do docente, foi interessante. 

Pouco tenho a dizer. Ajudou bastante os alunos nas aulas e deu muitos resumos no moodle”. 

Catarina 

 

“…2- Em relação ao nosso professor, devo dizer que é um óptimo professor, tendo uma 

capacidade de sintetizar a matéria de forma a que os alunos a compreendam plenamente.  

Os apoios que o nosso professor nos deu, tanto a nível de aula como de material de apoio 

ajudaram-nos imenso.” 

Pedro 
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Chego à parte docente: 

Foi um ano em que aprendemos muito, e isso deve-se em grande parte ao docente. (…) Quanto às 

estratégias utilizadas, com a utilização de material vário, essas são muito boas para a transmissão da 

informação - as fichas, o recurso à plataforma moodle, etc. A variedade de aulas também é extremamente 

positiva, havendo aulas expositivas, de trabalho individual e em grupo, e apresentações orais. 

Quanto à relação com os alunos, esse pareceu-me outro dos melhores aspectos deste ano. 

Conseguimos estabelecer uma óptima relação, tanto dentro como fora de aulas, e isso só torna o 

conhecimento mais fácil e prazentosamente adquirido. 

Rita 

 

É bastante importante referir o facto de que através da metodologia de ensino do prof. O ensino 

da disciplina foi consideravelmente facilitado, através da adopção de um ambiente familiar, bem-

disposto e descontraído. Também através do recurso a fichas e a gráficos bastante esclarecedores 

disponibilizados pelo mesmo facilitaram o ensino. 

A elaboração de trabalhos pelos alunos facilitou bastante a interpretação da matéria, tornando-a 

mais atractiva. 

Foi um bom ano que contribuiu para a maturação intelectual de todos. 

Sérgio 

 

6 - Avaliação dos ganhos proporcionados com a sua utilização 

 

A avaliação sobre a utilização da plataforma Moodle não pode ser desligada do seu contexto mais 

amplo que respeita às vantagens do uso das TIC no ensino. Para os docentes e alunos é inquestionável que 

a utilização das TIC permite a aquisição de novas competências e reforçar outras. Mas não passam de 

ferramentas no processo ensino aprendizagem. 

"A Escola mantém-se, nos seus aspectos essenciais, muito semelhante ao que sempre foi, e as 

mudanças entretanto verificadas (quer para o melhor, quer para o pior) não podem ser atribuídas à 

tecnologia."  

Papert (1997)  

As TIC estão constantemente presentes no nosso quotidiano,e nas nossas actividades. Assim, uma 

escola que não recorra às TIC, corre o risco de se tornar arcaica.  

Segundo Adell (ADELL, 1997): “As tecnologias de informação e comunicação não são mais uma 

ferramenta didáctica ao serviço dos professores e alunos... elas são e estão no mundo onde crescem os 

jovens que ensinamos...”.  

Paiva (2002, 2003) entende que as TIC no ensino consagram duas vertentes:  

 O contexto pessoal, ou seja, a forma como professores e alunos usam o computador como 

indivíduos e não ligadas pela relação pedagógica;  

 O contexto educativo, disciplinar ou não, em que há interacção directa do professor com os 

alunos e com a “máquina”. Aqui inclui-se, igualmente, a relação pedagógica professor/aluno fora da sala 

de aula, que pode ocorrer nos mais variados contextos, incluindo comunicação electrónica com a família 

dos alunos.  

No contexto pessoal, as vantagens das TIC, nomeadamente desta plataforma, prendem-se com o 

ganho de tempo na execução de tarefas rotineiras, tais como:  

 Preparação de testes;  

 Elaboração de fichas;  

 Realização de trabalhos de casa;  

 Fazer pesquisas;  

 Tratamento de dados;  

 Fotografia digital e imagem;  

 Troca de informação via e-mail;  

 Possibilidade de formação a distância;  

 Participação em trabalhos e experiências conjuntas à escala nacional e internacional, etc.  

No contexto educativo, referem-se outras vantagens:  

 A interacção diferenciada que o professor pode estabelecer com os seus alunos quando recorre 

a software específico;  

 A pesquisa online dirigida, a possibilidade de comunicação por e-mail para tirar dúvidas;  

 Enviar ficheiros;  

 Conversar com os encarregados de educação, etc.  
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A avaliação que faço, após esta pequena incursão teórica, situa-se ao nível das competências 

mobilizadas e adquiridas tanto por alunos como por docentes. 

No que concerne aos alunos a aplicação da plataforma favoreceu a aprendizagem dos alunos, na 

medida em que lhes proporcionou a oportunidades de desenvolver certas competências que lhes vão ser 

exigidas no futuro.  

 Aquisição de uma atitude experimental, ética e solidária no uso das TIC;  

 Capacidade de utilização consistente do computador;  

 Desempenho suficiente no manuseamento do software utilitário essencial;  

 Capacidade de recolha e tratamento de informação designadamente com recurso à Internet;  

 Desenvolvimento de interesse e capacidade de auto-aprendizagem e trabalho cooperativo com 

as TIC.  

No que respeita aos professores, o recurso às Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, o 

seu papel do professor altera-se significativamente, pois 

”[...] já não é o de simples correias de transmissão, baseando o seu ensino em produtos 

educacionais padronizados e prontos a usar. Pelo contrário, cabe-lhes a responsabilidade de 

desenvolver as alternativas educacionais mais apropriadas aos alunos e, em particular, a decisão sobre 

os objectivos e os modos de usar estas tecnologias.” (Ponte, 1997:100)  

Um professor com competências básicas em TIC terá conhecimentos e competências em cinco 

vertentes:  

1. Atitudes positivas, numa perspectiva de abertura à mudança, receptividade e aceitação das 

potencialidades das TIC, capacidade de adaptação ao novo papel do professor como mediador e 

orientador do conhecimento face aos alunos, estimulando o trabalho em grupo;  

2. Promoção de valores fundamentais no uso das TIC, incluindo a atenção às questões de 

segurança/vigilância sobre a informação na Internet, as questões de direitos de autor e éticas relativas à 

utilização das TIC, entre outros;  

3. Competências de ensino genéricas sobre quando utilizar e como integrar as TIC nas diferentes 

fases do processo de ensino, partindo do planeamento até à avaliação e modo de usar as TIC para 

estimular as dinâmicas da escola;  

4. Competências para o ensino da disciplina/área curricular, incluindo o modo como integrar as 

TIC no curriculum, conhecer e avaliar software educacional, como explorar os recursos existentes na 

escola, estar familiarizado com o equipamento.  

5. Capacidades de manuseamento das ferramentas, incluindo software utilitário e de gestão 

pedagógica, em contexto educativo.  

A correcta utilização deste instrumento em articulação ou não com outras aplicações informáticas, 

pode ajudar o professor a alcançar objectivos educacionais importantes, como:  

 Modernizar modos de fazer educação;  

 O uso das TIC;  

 Garantir o acesso a informações autênticas e actualizadas;  

 Promover a aprendizagem cooperativa;  

 Desenvolver habilidades cognitivas;  

 Transformar informações activamente;  

 Incentivar a criatividade.  

 

Alguns aspectos positivos 

 Disponibilidade da informação 

 Facilidade de utilização 

 Redução da burocracia 

 

7 - Com que dificuldades se defrontaram?  

 

A grande dificuldade vem de dentro das organizações e está muitas vezes ligada às lideranças. O 

grau de envolvimento e convicção dos líderes é uma condicionante objectiva do sucesso dos sistema de 

informação e comunicação (SIC) de que fazem parte as TIC. Por isso, a primeira dificuldade a ultrapassar 

consiste no comprometimento das lideranças com o processo de implementação dos SIC, em todas as 

suas vertentes, criando-se a cultura de que corresponde efectivamente a um instrumento de gestão 

fundamental na definição do plano estratégico das escolas, enquanto organizações para a concretização da 

sua missão. 
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No que respeita aos alunos envolvidos no projecto não senti dificuldades de maior. No entanto, 

ainda encontramos alunos sem computador, sem Internet, ou que vêem nestes principalmente o aspecto 

lúdico, nem sempre reconhecendo as suas vantagens educativas. 

Por isso parece-me fundamental continuar a reforçar, junto deles, a importância das competências 

adquiridas em TIC, no plano educativo, as vantagens que representam no favorecimento da aprendizagem 

dos alunos, na medida em que lhes proporciona oportunidades de desenvolver outras competências que 

lhes vão ser exigidas no futuro. Não se resumem ao seu aspecto meramente lúdico. 

No seio do corpo docente, há ainda quem encare o computador como um potencial substituto, 

embora este não tenha qualquer possibilidade de desempenhar as funções mais delicadas e mais 

importantes no que toca à educação. O computador funciona apenas como um instrumento que gera novas 

possibilidades de trabalho, e exige aos professores um constante processo de actualização e formação, 

desmistificando a ideia de que os conhecimentos que adquiriram ao longo dos seus estudos lhes bastavam 

para exercer a profissão durante longos anos.  

Actualmente torna-se evidente a necessidade de actualização e formação permanentes dos 

professores, principalmente no domínio das TIC. 

Neste domínio os professores aproximam-se dos seus alunos, tendo que estar sempre a aprender. 

Esta situação torna-se, por vezes, incómoda, quando pensamos no domínio do computador, e no 

conhecimento da variedade das suas aplicações, porque o professor deixa de ser “aquele que tudo sabe”, 

para passar a ser, muitas vezes, o que menos sabe. O professor pode e deve conhecer e utilizar os 

programas educacionais de qualidade que tenha ao seu dispor, devendo no entanto, ser capaz de distinguir 

o bom do mau. A avaliação da qualidade do software é uma competência comparável à avaliação da 

qualidade dos manuais escolares. Os professores têm de saber verificar se os objectivos educacionais 

propostos por cada programa são adequados para os seus alunos e se podem ser, de facto, alcançados 

através do seu uso. (Ponte, 1997).  

Em termos globais poderia dizer-se que existem dificuldades que se situam tanto ao nível 

estratégico, táctico como ao nível da execução e utilização dos SIC. Obstáculos ligados às pessoas e 

estruturas (ausência de sensibilidade e motivação para aceitar os SIC, necessidades educacionais e de 

mobilidade de pessoas), organizacionais e funcionais (necessidade de proceder a adaptação, 

reorganização ou reformulação de processos e modus operandi), técnicos (planeamento, desenvolvimento 

dos SI, envolvendo a componente tecnológica). (Amaral, 2005). 

 

Aspectos negativos que podem levantar dificuldades 

 Ausência de sensibilidade por parte das lideranças 

 Deficiências da arquitectura do sistema de informação (SI) existente 

 Incompatibilidades entre as estruturas e sistemas de informação existentes  

 Ausência de pessoal técnico com perfil adequado.  

 Condições precárias das instalações (espaço, iluminação, condições climáticas e de conforto, 

etc.) 

 Necessidade de desenvolvimento contínuo por surgimento de novos requisitos 

 Necessidade de pessoal de suporte versátil, que “descodifique” linguagem dos utilizadores 

 

8 - De que maneira permitiu a plataforma ultrapassar o isolamento em que habitualmente se 

trabalha? 

 

Dei conhecimento do projecto aos colegas em sede de conselho de turma que manifestaram 

interesse em conhecer o projecto e aderir, confessando porém algumas dificuldades no domínio da 

utilização das TIC, nomeadamente na utilização da plataforma Moodle. 

Na reunião de avaliação do 3º período dei conhecimento aos colegas do conselho de turma das 

actividades desenvolvidas com os alunos durante o período de implementação e desenvolvimento do 

projecto, tendo-lhes referido que todos os materiais e instrumentos criados estão já a ser instalados na 

plataforma moodle da Escola Secundária de Odivelas.  

Durante o ano foi implementada uma acção de formação sobre a plataforma moodle na Escola, 

ministrada pelos professores do grupo de informática. Correspondeu, pelo que consegui indagar, à 

solicitação de colegas que demonstraram interesse em adquirir e conhecimentos e competências no que se 

refere à plataforma. Efectivamente houve um elevado número de inscrições, o que confirmou a vontade e 

o interesse revelados anteriormente.  

No entanto, dificuldades várias vieram pôr em causa a realização plena dos objectivos definidos 

pelos dinamizadores da acção. A acção decorreu às quartas-feiras de cada semana, a partir das 17h. Ora 

este é o único espaço em que todas as demais actividades não lectivas, de natureza pedagógica, 

supervisão, coordenação, organizacional, etc., podem ocorrer. E nelas estavam sempre envolvidos 
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professores inscritos na acção. É bom de ver que a continuidade e consistência das aprendizagens 

realizadas estavam em causa. 

 

9 - Que impacto tiveram as actividades desenvolvidas no seio da escola?  

 

Dado que o projecto desenvolvido estava alojado na plataforma Moodle do CNED, não poderei 

referir impactos significativos ocorridos no seio da escola, a não ser os que mencionei no ponto anterior. 

Espero poder associar-me aos administradores da plataforma no próximo ano e desenvolver acções 

no sentido de colaborar e ajudar os colegas e os alunos a utilizarem, pelas vantagens que reveste, a 

plataforma na sua prática docente em conjunto com os alunos. 

Não tenho dúvidas que na escola, como em qualquer organização, a implementação de novos 

procedimentos com recurso às TIC arrasta grandes impactos e a níveis diferentes. 

Diria agora que o primeiro grande impacto reside precisamente na mudança de vontades e 

mentalidades. A disponibilidade e abertura à mudança são as principais condições para querer a mudança. 

Lideranças motivadas para as TIC constituem um factor de motivação para toda a estrutura 

organizacional, nomeadamente ao nível dos recursos humanos.  

Concordando com Luís Amaral (2000) a implementação de TIC na escola "implica mudanças 

estruturais, funcionais e tecnológicas da organização". O principal resultado a registar na sequência da 

implementação de um plano TIC é a mudança organizacional, suportada por uma cultura 

transformacional. 

A organização tem de proceder, então, de forma determinada, às alterações físicas e estruturais, 

introduzir as práticas e os procedimentos que visem a realização dos objectivos estrategicamente 

delineados, com elevados níveis de eficiência. Tais transformações devem acompanhar a formação das 

pessoas e a sua sensibilização para a mudança, para que esta seja aceite e se transforme num factor de 

valorização pessoal e potenciação das capacidades individuais no seio da escola. 

 

Conclusão 

É comum a afirmar-se que vivemos na era da globalização em que a sociedade da informação e do 

conhecimento ocupa lugar privilegiado. As TIC, com destaque para a Internet, são o seu principal 

instrumento. Considerando tal contexto, é incontornável que o mundo da educação não pode alhear-se de 

tal realidade. Pessoalmente procuro dar cumprimento ao princípio proposto pela Comissão Europeia e 

pela UNESCO em termos educativos, Long life learning, visando a aprendizagem, actualização e reforço 

de conhecimentos e competências de forma permanente e diversificada (Delors, 2003). 

 A inscrição nesta acção correspondeu por isso a objectivos de valorização pessoal, actualização e 

aquisição de conhecimentos, progressão na carreira, melhoria do processo ensino aprendizagem, 

motivação dos alunos, melhoria dos processos organizacionais da escola. De forma mais profunda 

corresponde ao desígnio de estar mais bem preparado para corresponder às exigências colocadas por cada 

aluno enquanto pessoa na construção do seu projecto de vida, reclamando a nossa colaboração 

permanente e autêntica. 

No entanto, apesar de me considerar um defensor consciente e acérrimo da utilização das TIC em 

ambiente escolar, o docente não pode resumir-se a um técnico da educação que aplica de forma eficaz as 

técnicas e métodos pedagógicos. Educar é muito mais do que metodologias e didácticas. O acto educativo 

não é um acto neutro resultante da aplicação de técnicas e tecnologias. O professor tem de assumir essa 

consciência e saber que a sua acção educativa está impregnada de intencionalidades, destinos e realidades 

teleológicas os quais estão presentes quando interage com a pessoa do aluno, sem anular a interioridade e 

singularidade, unidade e autonomia deste.  

O acto educativo é um acto político e social, balizado por valores e princípios éticos, que envolve 

pessoas com uma dignidade que não reconhecemos nas coisas. Estas têm um preço e são substituídas; um 

ser humano é único, irrepetível, insubstituível. Será sempre suspeita avaliação dos resultados educativos 

assentes em critérios de pura métrica científica. O aluno não é um facto social, não é um acontecimento 

da natureza que nos limitamos a observar, analisar e interpretar. É também um ser de afectos e emoções. 

Por isso, não podemos esquecer que a relação do docente com o educando não pode pautar-se 

exclusivamente por critérios ou métodos racionais. Há que ter em conta também a dimensão afectiva da 

pessoa, condicionada por circunstâncias específicas (biológicas, psíquicas, sociais, culturais, históricas e 

materiais).  

E o grande projecto do aluno é a construção da pessoa em que quer transformar-se, ansiando por 

alcançar e experimentar as ultimidades enquanto dimensão mais nobre da condição de ser pessoa. 
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Do substrato do acto educativo participa não só a necessidade de transmissão de valores, mas 

também a transmissão de uma pluralidade de saberes. O professor tem de possuir (e ser capaz de os 

transmitir) saberes instintivos, práticos, científicos, filosóficos e ságicos (Patrício, 2006). Estes saberes 

devem orientar o professor enquanto pessoa, na sua actividade e no desenvolvimento do projecto de cada 

aluno, como pessoa. 
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Resumo 

 

A mudança que se tem operado nas escolas portuguesas, com a introdução das TIC e das plataformas de e-

Learning, obriga a um reforço de formação dos agentes da escola e à mudança de práticas. Neste artigo abordámos 

dois exemplos de integração da plataforma Moodle, que decorreram, no ano lectivo de 2007/2008, na Escola 

Secundária de Monserrate (ESM) e no Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã (AVEC). No caso da ESM 

tratou-se de um projecto ao nível de escola, que passou pela criação e dinamização de disciplinas na plataforma 

Moodle. Para além de funcionaram como extensão à sala de aula, responderam aos diversos aspectos organizacionais 

da escola. O exemplo da AVEC consistiu na realização de uma experiência em b-Learning com duas turmas, do 2º 

ciclo, para as quais foram criados cenários de aprendizagem diversificados, de forma a responderem à 

heterogeneidade dos alunos. Destas duas práticas foram registadas algumas considerações, cuja reflexão 

apresentaremos ao longo desta comunicação. 

 

 

Abstract 

 

The change that has been taking place in Portuguese schools with the advent of Information and 

Communication Technologies and e-learning implies a more profound training of the educational agents and a 

subsequent shift in practices. On this article, two examples of Moodle platform functionalities, which took place in 

the school year of 2007/2008 in Monserrate Secondary School (ESM) and in the Hierarchical Group of Schools in 

Correlhã (AVEC), are briefly approached. In the first case, in ESM, the project involved the creation and launching of 

subjects on the Moodle platform that acted as extensions to the actual classroom. Furthermore, the subjects responded 

to several organizational features at school level. In the second case, in AVEC, the task involved the set-up of a b-

learning experience with two classes in the sixth year of schooling, conceiving varied learning scenarios with an 

attempt to take into account the diversity of the students. Out of these two cases, several conclusions were made, 

which will be presented on this paper. 

 

 

Introdução 

Podemos dizer que, nos últimos 100 anos, tudo se alterou significativamente na sociedade[1]. No 

entanto, o espaço da sala de aula esteve sempre mais ou menos imune a essas alterações. Com a chegada 

das tecnologias e a consequente revolução ao nível da forma como lidamos com a informação, a 

aprendizagem passa necessariamente por um processo de transformação que tem de incorporar estas 

novas tendências [2]. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação deixaram de ser uma ferramenta didáctica ao 

serviço dos professores e alunos e passaram a estar integradas no mundo onde crescem os jovens que 

recebemos nas nossas escolas[3]. As plataformas de e-Learning fornecem hoje excelentes suportes para a 

integração das TIC na escola, acrescentando novas dimensões ao processo de ensino-aprendizagem[4]. 

Cabe à escola estar consciente deste novo paradigma para poder acompanhar as transformações sociais 

que resultam da incorporação da tecnologia. Sem esta renovação, a escola corre o risco de não ser 

suficientemente atractiva, e não corresponder às expectativas e interesses dos jovens de hoje. 

Para além disso, a escola assume um papel central na qualificação dos alunos, preparando-os para 

uma sociedade global, competitiva e especializada. A preocupação em atender às idiossincrasias dos 

alunos não é compatível com o conceito de turma, curso clássico, sala de aula, horário, manuais, etc. As 

ofertas de formação em modalidade de b-Learning terão um papel central na valorização das experiências 

individuais dos alunos e nos seus interesses diversificados. Nesta perspectiva, os alunos vão ao encontro 

dos seus interesses, conduzem a sua própria aprendizagem e são responsáveis por ela; colaboram uns com 

os outros, rompendo com o isolamento a que são votados pela recepção passiva de informação[4][6]. 

 Podemos considerar que as nossas escolas dispõem de recursos humanos muito heterogéneos e 

qualificados, cobrindo praticamente todas as áreas do saber, incluindo uma componente de irreverência e 

sonho, própria de uma organização que trabalha com jovens.  

 Como agentes mais expostos à inovação tecnológica e percebendo o ponto de situação das 

nossas comunidades educativas decidimos introduzir “novos elementos complicadores, estimuladores da 

mailto:alf@esmonserrate.org
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Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

21 

 

criatividade”[7] e acompanhar este processo numa base de reflexão em conjunto, realizando ajustamentos 

baseados nos sucessos/insucessos, limitações e sugestões. 

Procuraremos, por isso, expor de forma sintética um modelo que permitiu produzir 

transformações ao nível da organização, na Escola Secundária de Monserrate e ainda uma prática com 

alunos do 2º Ciclo na disciplina de Matemática, no Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã, onde a 

plataforma Moodle assumiu um papel determinante no quotidiano destes alunos.  

Em ambos os casos foi necessário conquistar os órgãos de gestão, reorganizar de forma mais 

adequada os recursos tecnológicos e iniciar o processo de mudança relativamente a esta temática[7]. 

No primeiro caso, relatámos uma abordagem ao nível de escola, em que a plataforma de 

e-learning foi introduzida para suportar toda a sua dinâmica. Procedeu-se a uma migração do processo de 

organização das disciplinas, turmas, projectos e gestão de recursos para o Moodle. No que diz respeito às 

disciplinas, definiu-se uma estrutura que traduzisse os elementos integrantes do dossier de disciplina, 

como planificações, critérios de avaliação, recursos didácticos e avaliação dos alunos, etc. Relativamente 

às turmas, foi dinamizado um espaço de comunicação directa entre professores, directores de turma e 

encarregados de educação. Quanto aos projectos, foi criado um espaço virtual que facilitasse a interacção 

com a comunidade educativa. Os recursos passaram a dispor de gestão online. Com esta mudança 

procurou-se potenciar a partilha de experiências vividas pelos docentes ao longo do ano e, ainda, a 

possibilidade da reutilização de recursos didácticos. A alteração destes procedimentos permitiu dotar o 

processo de ensino-aprendizagem de uma maior transparência, aproximando os vários actores da 

educação. 

No caso da experiência vivida com crianças do 2º Ciclo, o papel do docente foi acompanhar esta 

tendência de inovação, mostrar à comunidade educativa a necessidade de correr riscos e procurar soluções 

para responder a uma das questões que mais o preocupava:  

 

Como responder positivamente à heterogeneidade das turmas? 

 

Nesta perspectiva, procurou-se desenvolver um projecto faseado, cuja expansão foi alicerçada na 

confiança, mediante os resultados dos vários momentos de avaliação.  

 

Caso da Escola Secundária de Monserrate 

 A Escola Secundária de Monserrate é uma das maiores escolas do distrito de Viana do Castelo, 

com uma oferta formativa diversificada, com cursos CEF, cursos profissionais, ensino secundário 

“regular”, ensino recorrente e RVCC. O seu corpo docente é constituído por cerca de 280 professores para 

um universo de, aproximadamente, 2000 alunos. O parque informático ascende a mais de 250 

computadores e dispõe de 6 salas de informática, um computador por sala de aula, um centro de recursos 

com sala de informática e uma cobertura wireless com acesso à Internet em toda a escola. Dispõe de 

presença na Internet desde 2000 através do seu sítio
1
 como forma de dar visibilidade à sua actividade, 

suportando-a em aplicações baseadas na web. 

No ano lectivo de 2005/2006 iniciámos nesta escola um projecto que, carinhosamente, foi 

denominado “Eu e mais 5”, o qual correspondeu à implementação da plataforma Moodle
2
. Na altura, era 

dinamizado por seis professores, de vários grupos disciplinares, que davam os primeiros passos na 

utilização da plataforma. Alguns já tinham experiência na utilização de sítios web para alojar os 

conteúdos fornecidos nas aulas e automatizar alguns registos usados na avaliação; outros, porém, 

assumiam um papel mais defensivo e crítico em relação à mudança. Progrediu-se de formas distintas, 

experimentando as novas funcionalidades disponíveis. Foi através da partilha de experiências entre o 

grupo preconizador deste projecto que se avançou na exploração da plataforma. No final do ano, 

procedeu-se à avaliação final e a opinião dos alunos era francamente positiva. Por outro lado, os 

professores envolvidos neste projecto reforçavam a ideia que existiam vantagens na experiência, mas 

também obrigava a uma maior disponibilidade para a preparação das disciplinas e gestão das 

aprendizagens. 

 Na preparação do ano lectivo de 2006/2007 foi possível partilhar as disciplinas desenvolvidas no 

ano anterior. Os professores que “herdaram” esta estrutura, com conteúdos e mecanismos de 

comunicação, perceberam que tinham disponível uma óptima base de trabalho para planificar o novo ano 

lectivo. O grupo de Informática “adoptou” a plataforma como elemento central das suas disciplinas e, o 

número de docentes a usarem a Moodle, passou para duas dezenas. Por outro lado, parte dos projectos 

passaram a ser suportados em disciplinas Moodle, permitindo maior transparência e novas formas de 

                                                           
1     ESM http://www.esmonserrate.org 
2     ESM Moodle http://moodle.esmonserrate.org 
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comunicar. O plano TIC passou a ser interactivo e a estar disponível para qualquer actor da escola. 

 No ano lectivo de 2007/2008 foi aprovado um plano TIC, pelos diversos órgãos de gestão da 

escola, onde um dos principais objectivos consistia em generalizar, a todas as disciplinas, este novo 

paradigma de organização pedagógica.  

Ao longo de todo o processo, foi necessário muita persistência para vencer algumas barreiras e 

tornar possível a mudança. 

Organização pedagógica 

 A integração das TIC's nos aspectos de organização pedagógica tem sido uma preocupação 

partilhada pela equipa TIC e pelo Conselho Executivo, por vezes com visões diferentes, mas sempre com 

disponibilidade para experimentar e, posteriormente, avaliar. Durante vários anos utilizou-se o sítio da 

ESM como plataforma de suporte a alguns aspectos da organização, nomeadamente nos tópicos 

relacionados com o cumprimento de obrigações de serviço e com a comunicação interna. 

O nosso objectivo central nessa matéria foi utilizar o Moodle como plataforma de suporte às 

actividades pedagógicas, passando o sítio a cumprir uma função mais institucional. Três grandes aspectos 

mereceram novo foco estratégico: a organização ao nível das disciplinas, a organização ao nível da turma 

e a organização da gestão de recursos. 

Organização das Disciplinas 

 A ideia foi fornecer uma estrutura de disciplina com determinados elementos bem identificados e 

com alguns mecanismos que permitissem efectuar os registos obrigatórios. Desenvolvemos um conjunto 

de actividades que possibilitaram criar uma página (disciplina na Moodle) por cada disciplina leccionada 

na escola, que incluiu: planificação, estrutura anual, critérios de avaliação, instrumentos de avaliação, 

auto avaliação e recursos pedagógicos. Desta forma, demos um passo decisivo na organização digital do 

dossier disciplinar, permitindo que, alunos e encarregados de educação passassem a fazer o seu 

acompanhamento através da Internet. 

Organização das Turmas 

 No sentido de promover o trabalho colaborativo entre os docentes da mesma turma, foram 

criados conselhos de turma virtuais, ou seja um espaço digital comum a cada turma. Numa primeira fase, 

a cada conselho de turma correspondia uma nova estrutura (disciplina da Moodle), no entanto esta 

estratégia apresentava várias limitações. Posteriormente desenvolvemos um componente “turma” que 

tornou mais versátil a interacção com a turma, passando a permitir inscrever alunos nas turmas, navegar 

nas suas avaliações, visualizar a lista dos professores, etc. Qualquer uma destas interacções, entre outras, 

desenvolvia-se a partir do interior de uma das disciplina da turma. 

 Com esta organização promovemos e facilitámos a troca de informações entre os professores da 

mesma turma, e simplificamos o processo de comunicação com o Director de Turma, que passou a 

efectuar um acompanhamento, em tempo real, da avaliação dos alunos. Aos encarregados de educação 

tornou-se possível efectuar um acompanhamento mais constante e assíduo da situação escolar dos seus 

educandos. 

Gestão dos recursos on-line 

 A gestão dos espaços e equipamentos disponíveis na escola era realizado em suporte de papel, 

com todos os custos associados e desajustes funcionais que isso implicava. No sentido de optimizar o 

processo e permitir uma análise mais sistematizada da utilização desses recursos foi implementado um 

mecanismo de gestão electrónica. Esta funcionalidade foi integrada na Moodle, passando a estar 

disponível online como ferramenta de apoio ao planeamento das aulas já que apresentava, em tempo real, 

a disponibilidade dos recursos passíveis de serem usados nas diversas sessões. 



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

23 

 

Portefólios electrónicos 

 O envolvimento dos alunos neste novo paradigma era fundamental, por isso foram criados 

portefólios electrónicos para todos os discentes dos cursos profissionais, no âmbito da disciplina de TIC, 

tendo sido considerados na avaliação. Posteriormente, procedemos à divulgação e dinamização desta 

prática como instrumento de aprendizagem e/ou avaliação dos alunos, noutras disciplinas. Como 

estratégia, procurámos envolver os professores do Departamento de Línguas Estrangeiras, promovendo 

encontros para troca de experiências e, para os quais, eram convidados docentes que já utilizavam os 

portefólios no processo de ensino-aprendizagem. A opção pelo Departamento de Línguas prendeu-se com 

o facto de já existirem, neste departamento, várias experiências na utilização de portefólios clássicos.  

 Paralelamente, realizámos um concurso denominado “Portefólios electrónicos” com o objectivo 

de incentivar e alargar esta prática e premiar os alunos mais empenhados. 

Metodologia e dinâmica do projecto 

 Importa agora relatar a forma como foi conduzida esta iniciativa ao longo do ano. Apesar de não 

ser uma solução de sucesso garantido, nem de aplicação genérica, pode servir como referência para outras 

escolas que pretendam avançar com projectos idênticos. Para se conseguir atingir os objectivos descritos, 

foi definido um plano de acção que congregou esforços do grupo de informática e envolveu os 

coordenadores dos directores de turma, os delegados de grupo e o Conselho Executivo.   

 Durante o primeiro período, foi discutido, com os delegados de grupo, o plano TIC e 

estabeleceu-se, como meta, a criação de um modelo para cada uma das disciplinas leccionadas. Cada 

grupo ficou responsável por delinear a sua estrutura e definiu-se que esta deveria reflectir a planificação e 

os critérios de avaliação. Neste sentido, as disciplinas deveriam ter uma estrutura em consonância com a 

planificação anual e, ainda, dispôr de mecanismos de recolha dos elementos de avaliação, contemplados 

nos critérios de avaliação. A equipa TIC responsabilizou-se por prestar todo o apoio à realização dessa 

tarefa. Dessa discussão, resultaram duas ideias fundamentais: todos os professores tinham de participar e 

era necessário planear formação orientada a essa tarefa. 

 Foram agendados vários cursos de duas/três sessões de formação na Moodle, com todos os 

professores da escola, divididos em grupos de vinte, por várias salas. Em cada espaço estavam dois 

professores de informática, que eram responsáveis por animar as sessões e apresentar um plano de 

trabalho a cada grupo. Os colegas que leccionavam as mesmas disciplinas foram incentivados a criar uma 

única estrutura electrónica partilhada. Dessa forma podiam rentabilizar o trabalho desenvolvido e dividir 

tarefas. Alguns grupos propuseram que a responsabilidade do desenho da disciplina ficasse a cargo de um 

colega. Esta opção levou a que, alguns professores, ficassem alheados do funcionamento da plataforma, o 

que conduziu ao afastamento da dinâmica deste projecto. Por conseguinte, este tipo de opção revelou-se 

contraproducente. A maior parte dos colegas partilhou disciplinas electrónicas comuns; no entanto, outros 

decidiram desenhar as suas próprias disciplinas. Esta decisão foi aceite, apesar de sempre termos 

promovido soluções de partilha, fundamentalmente de recursos. As substituições de docentes, quando 

realizadas dentro do grupo disciplinar, também passaram a ganhar com a mudança, uma vez que a partilha 

significava uma maior coordenação pedagógica. 

 Um dos factores de sucesso deste projecto esteve relacionado com o facto de ter ocorrido 

formação na Moodle, no âmbito do CRIE, no final do ano lectivo anterior (2005/2006)[8]. Essa formação 

envolveu, aproximadamente, sessenta professores, que foram decisivos na dinâmica e motivação dos 

grupos disciplinares. 

 A disponibilidade do grupo de informática foi, também, um factor decisivo para a superação das 

dificuldades pontuais sentidas pelos docentes, durante o processo de mudança. Inicialmente, era frequente 

ver colegas de informática a ajudar colegas de outras áreas disciplinares a resolver problemas. No final do 

ano, já tínhamos alguns “especialistas não informáticos” na plataforma. 

 Foram também planeados cursos dedicados a funcionários, nomeadamente na utilização da 

componente de gestão de recursos. A mudança na forma como passaram a ser requisitadas as salas 

específicas, os projectores, os portáteis e outros recursos, obrigava a incluir os funcionários como 

parceiros-chave. 

 Foi necessário definir um calendário para a inscrição dos alunos na plataforma e nas diversas 

disciplinas, especialmente as turmas que não tinham TIC no seu currículo. 

 Durante o segundo período, realizou-se uma avaliação à Organização Pedagógica na Moodle, 

com o objectivo de verificar quais as disciplinas que já se encontravam implementadas e as que ainda não 

tinham avanços significativos. Posteriormente, foi promovida nova formação específica para ultrapassar 

as dificuldades identificadas. O Conselho Executivo assumiu um papel fundamental, no sentido de 



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

24 

 

solicitar o lançamento dos níveis da avaliação, através da plataforma. A própria pressão dos alunos e 

encarregados de educação funcionou como elemento catalizador para serem obtidos resultados positivos. 

 O terceiro período foi o momento seleccionado para avançar um pouco mais e desafiar os 

colegas de línguas a dinamizarem os e-portefólios, no ensino regular, uma vez que, na disciplina de TIC 

dos cursos profissionais, já estavam integrados na planificação anual. Pretendíamos envolver outros 

grupos na utilização dos e-portefólios como instrumentos de avaliação dos alunos. Verificou-se uma 

adesão considerável, no entanto os e-portefólios eram quase sempre de apresentação e não de 

avaliação[10].  

Alguns números 

 Como síntese dos resultados, apresentamos na tabela 1, alguns números da plataforma da ESM, 

retirados no final do mês de Maio de 2008. Desde logo, salientamos o elevado número de utilizadores que 

acederam à plataforma no último mês, em plena actividade lectiva, o que revela a dinâmica incrementada 

na escola.  

 O número de espaços (disciplinas da Moodle) partilhado por grupos de alunos e professores 

revela, por si só, que foi encontrado na plataforma um suporte sólido para a interacção da comunidade 

educativa. Muito do trabalho desenvolvido, quer nas actividades relacionadas com a componente lectiva, 

quer na componente não lectiva, passou a ser estruturado a partir da plataforma. 

 

  
Tabela 1. Estatísticas da utilização da Moodle da ESM 

Item Total 

Utilizadores que acederam a plataforma nos últimos 30 dias 1231 

Utilizadores que acederam a plataforma neste ano 2143 

Total de utilizadores 3029 

Total de Disciplinas (disciplina + cursos + portefólios + projectos) 1368 

Inscrições na plataforma 23304 

Professores (responsáveis por disciplinas) 1910 

Mensagens 5232 

Perguntas (não inclui teste em hotpotatoes) 511 

Recursos 9103 

Turmas 69 

 

 

 

Considerações finais 

 

 Apesar de algumas resistências, naturais em processos de mudança como o que foi operado na 

escola, este projecto foi iniciado e vai continuar a desenvolver-se, porque as dificuldades apontadas são 

sempre de ordem técnica, revelando concordância relativamente às vantagens da sua utilização e à 

adopção dos objectivos da iniciativa.  

 Esta mudança obrigou a um esforço consertado entre a equipa TIC e o Conselho Executivo, 

sendo pertinente, e de todo o interesse, aprofundar e estender esta articulação a outros órgãos estratégicos 

da escola.  

 Os alunos aderiram a este projecto de forma espontânea, fruto da convivência sistemática com as 

novas tecnologias, sendo hoje frequente ouvir as questões: 

 

 “Em que espaço da Moodle se encontra a informação X?” 

 “Quando é publicada a ementa da próxima semana?” 

 “Será que o professor deixou alguma orientação na Moodle?” 

 

 Os professores foram extraordinários, participaram nesta iniciativa com grande esforço, 

expondo-se à mudança e procurando encontrar as respostas mais adequadas ao desafio proposto. A sua 
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capacidade de adaptação foi francamente positiva, surpreendendo os mais pessimistas. 

 As formas como ultrapassaram os desafios foram distintas. Alguns avançaram correndo todos os 

riscos e, só no último instante solicitavam ajuda. Outros, só davam passos seguros, necessitando 

permanentemente de apoio, e registavam todos os procedimentos, para que os pudessem repetir sozinhos. 

Por último, os mais ávidos por estas metodologias, entregavam-se à tarefa de explorar o potencial da 

plataforma e apresentavam novas ideias para a interacção com a Moodle. Também tivemos docentes que 

não avançaram, resistiram o mais que puderam, mas estamos convencidos que este grupo será 

conquistado, pelo exemplo destas práticas.  

 O contexto actual, relativamente à avaliação dos docentes que promove alguma concorrência 

entre pares, pode ter levado a alguma desconfiança e receio em partilhar os recursos. Este aspecto 

constituiu um factor negativo para o desenvolvimento da iniciativa.  

 A mudança foi iniciada e, no próximo ano lectivo, com a criação de novas disciplinas 

electrónicas a serem estruturadas com base nas do ano anterior, as vantagens da reutilização servirão para 

reforçar a confiança na mudança operada.  

 Ao longo de todo o processo desenvolvido na implementação deste projecto, foi-nos possível 

promover novas dinâmicas, baseadas na reflexão conjunta, e na contribuição de vários colegas fora da 

equipa TIC. Conseguimos criar hábitos de trabalho colaborativo e maior interacção na comunidade 

educativa, o que nos leva a concluir que as expectativas iniciais foram largamente superadas. Neste 

sentido, reunimos condições para que, no próximo ano lectivo, a plataforma Moodle seja uma das  

referências centrais no processo de ensino-aprendizagem nesta organização.  

 

 

Aprendizagem sem limites – Uma prática com alunos do 2º ciclo no Agrupamento Vertical de Escolas 

da Correlhã 

O Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã está localizado na Correlhã, uma freguesia da 

Vila de Ponte de Lima, onde os alunos são, na sua maioria, oriundos de famílias simples e de nível 

sócio-económico médio. Algumas emigraram para a França, ou para a Suíça, enquanto que, outras têm os 

seus trabalhos em pequenas propriedades rurais e na construção civil. Este agrupamento conta com um 

órgão de gestão muito receptivo a iniciativas que visem práticas inovadoras, procurando 

permanentemente destruir barreiras e criar condições facilitadoras à inovação. 

Como actores do processo de ensino-aprendizagem, compete-nos acompanhar esta sociedade 

influenciada pelos media, pelas imagens, por novas experiências, novos valores e aspirações. Neste 

contexto, aceitámos o blended-learning como estratégia de aprendizagem válida e complementar e 

procurámos responder ao desafio que mais nos tem preocupado nos últimos tempos, no processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

 Como responder de forma adequada à heterogeneidade das turmas? 

 

 Foi nesta perspectiva que surgiu “Aprendizagem sem limites”. Uma disciplina de Matemática, 

estruturada em b-Learning, destinada a alunos do 6º ano de escolaridade e que funcionou de forma 

complementar ao trabalho desenvolvido na sala de aula.  

Com a Moodle em franco desenvolvimento na escola, considerou-se pertinente criar 

“Aprendizagem sem limites”. Trata-se de um mini-projecto que teve início numa turma de vinte e quatro 

alunos, bastante heterogénea, tendo depois evoluído para uma segunda turma, já no segundo período do 

ano lectivo de 2007/2008. 

Depois de se ter diagnosticado que apenas quatro alunos possuíam computadores pessoais com 

ligação à Internet, procuraram-se criar condições na escola para que todos os alunos pudessem 

desenvolver o seu trabalho, de uma forma autónoma. Apesar de uma velocidade de ligação à Internet de 

600kbps constituir um elemento muito limitativo, conseguiu-se aumentar o número de computadores na 

biblioteca e estabelecer um regime prioritário de utilização de seis computadores para os alunos 

envolvidos no projecto. 

Metodologia e dinâmica do projecto 

Depois de se ter constatado, mais uma vez, que as turmas do 6º ano apresentavam níveis de 

heterogeneidade bastante acentuados, decidiu-se estruturar uma disciplina, que funcionasse como 

extensão à sala de aula em várias vertentes: resposta a ritmos de aprendizagem diversificados, estratégias 
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diferenciadas, actividades com níveis de dificuldade distintos, integração de metodologias activas e 

participativas. 

Deste projecto constaram diversas actividades e recursos compatíveis com a Moodle. Para além 

da estrutura referida, existiu uma articulação presencial ao longo das aulas de Matemática, onde se 

realizaram reflexões sobre a dinâmica da turma e sobre as metodologias activas e participativas. Nesta 

perspectiva, procedeu-se a uma avaliação permanente do projecto, tendo sofrido alguns ajustes ao longo 

do ano lectivo motivados, em parte, pelo meio social onde os alunos estão inseridos, pelas características 

da turma e pelas condições técnicas existentes na escola. 

Depois de arquitectada a disciplina de Matemática para o 6º ano, estruturaram-se as duas 

primeiras unidades: Operações com números racionais absolutos (adição, subtracção, multiplicação e 

divisão) e Construção de triângulos, quadrilátero e simetrias. 

Após a avaliação diagnóstica da turma e respectiva reflexão, decidiu-se reforçar diversos 

conteúdos do 5º ano para alguns alunos, introduzindo-se ainda, a disciplina digital como proposta de 

trabalho para toda a turma. A ideia foi transmitir uma mensagem de confiança e de responsabilidade, 

incutindo-lhes a noção que seriam capazes de evoluir autonomamente, interagindo com este projecto. 

Parte dos alunos sentiram-se motivados e confiantes, e surgiram de imediato algumas questões:  

 

“O que é a Moodle?”  

“Como funciona?”  

“Como posso trabalhar, se não tenho computador em casa?” 

“A que horas podemos trabalhar?” 

“Que tipo de exercícios ou actividades vamos encontrar?” 

“Quem nos ajuda?” 

 

 Perante estas questões clarificou-se o projecto e apresentaram-se algumas funcionalidades da 

plataforma disponíveis para os alunos. Depois de diagnosticadas algumas dificuldades na utilização das 

TIC[10][12], solicitou-se que criassem grupos de trabalho e que cooperassem, de forma a todos 

desenvolverem aprendizagens na gestão  do correio electrónico e na utilização da Internet. 

Passados quinze dias, disponibilizou-se uma aula de noventa minutos para a criação de contas na 

disciplina e interacção com as actividades e recursos disponibilizados. 

Com os alunos que não necessitavam de reforçar os conteúdos do 5º ano, assumiu-se um contrato 

de trabalho, relativamente às aulas presenciais e permitiu-se que, durante estes momentos, se ausentassem 

da sala para desenvolver trabalho autónomo nos computadores da biblioteca. 

A ideia colocada em prática começou a dar resultados de imediato, pois as questões que foram 

surgindo em pequenos momentos presenciais e o resultado das actividades desenvolvidas na Moodle, 

evidenciaram muita dinâmica e desenvolvimento das aprendizagens. 

Após duas semanas de reforço do 5º ano, decidiu-se iniciar os conteúdos do 6º ano e proceder a 

uma avaliação dos seis alunos que avançaram na plataforma. Talvez devido ao entusiasmo, verificou-se 

que o grupo interagiu com todas as actividades e resolveu os exercícios propostos na primeira fase da 

primeira unidade, assim como todos os exercícios dos manuais. 

Os resultados da avaliação foram muito bons e verificou-se que estes alunos anteciparam em 

duas semanas o trabalho que estava planificado para a primeira fase desta unidade (fracções, leitura de 

fracções, números inteiros, números fraccionários, comparação com a unidade, fracções equivalentes e 

simplificação de fracções). 

Uma evidência bastante significativa da dinâmica foi verificar que, apesar das primeiras barreiras 

na interacção com a Moodle, existia uma planificação para quatro semanas e, este grupo de seis alunos, 

apresentava um desenvolvimento das aprendizagens, de nível elevado ao fim de duas. Revelavam 

facilidade na resolução de exercícios, amplos conhecimentos na temática abordada e alto nível de 

motivação. Tal facto levou a uma reflexão e a integrar esta prática no processo de ensino/aprendizagem 

dos restantes alunos da turma. Nesse momento, solicitou-se aos alunos mais habilitados que ajudassem os 

colegas a superar as dificuldades encontradas na utilização da plataforma. Estruturaram-se mais 

conteúdos e toda a turma se envolveu com entusiasmo no processo. Nesta segunda fase, não se permitiu 

que todo o grupo se ausentasse da sala de aula nos momentos presenciais pois, para além da limitação de 

recursos na biblioteca, considerou-se que apenas oito alunos beneficiariam deste estatuto. 

Resolveu introduzir-se algumas novidades nesta prática, entre as quais se destaca a integração do 

messenger (msn), a integração de moderadores nos fóruns (os primeiros seis alunos a integrar o projecto) 

e a realização de webquests em grupo. Para além desta variante, integraram-se novos recursos e 

actividades e criou-se uma área de resolução de problemas de nível elevado, para aferir o 

desenvolvimento das aprendizagens dos presentes. 

Na resolução de problemas utilizou-se o diário, ferramenta que possibilitou interagir 
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individualmente com os alunos e com o processo de resolução. Os fóruns e a lição continuaram a ser as 

ferramentas privilegiadas para introduzir novos conteúdos. Enquanto os primeiros continuavam a 

estimular o trabalho colaborativo, a segunda orientava o aluno através de fluxos de informação 

adequados, impedindo a sua dispersão. 

 O msn passou a ser utilizado com alguma frequência pelos alunos, para colocarem várias 

questões, às quais normalmente se indicaram caminhos. Para além disso, esta ferramenta permitiu um 

melhor conhecimento dos alunos, já que se expuseram mais abdicando, muitas vezes, de ver o professor 

como facilitador do conhecimento mas, também, como parceiro. 

 Nesta fase verificou-se que os alunos com computador pessoal conquistavam os pais para esta 

prática, enquanto outros dois adquiriram novos equipamentos com ligação à Internet. 

 Para além disso, um grupo de alunos passou a recorrer, em determinados momentos, aos 

computadores disponibilizados pela Junta de Freguesia, à sua comunidade. 

 Com o fim do primeiro período impôs-se mais um momento de reflexão sobre todo o processo e 

verificou-se que, dez alunos, não tinham acompanhado a dinâmica dos restantes colegas. O modelo de 

avaliação presencial (fichas de avaliação, resolução de problemas e debate de estratégias para a sua 

resolução) mostrou que os restantes apresentavam níveis de aprendizagem muito bons. 

 Os resultados analisados na plataforma corresponderam aos níveis da avaliação presencial. 

Evidenciaram forte interacção com a e-disciplina e resultados muito positivos nas fichas interactivas, na 

resolução dos problemas e na conclusão das lições. 

 Após este período continuou a motivar-se o grupo, no sentido de prosseguirem o trabalho e 

integrou-se no projecto uma outra turma. Neste caso, utilizaram-se os mesmos procedimentos, mas não 

abdicando dos momentos presenciais dos alunos nas sessões da disciplina. Ao longo do segundo período, 

o projecto decorreu de forma muito positiva, com excelentes resultados. No terceiro período, verificou-se 

menor interacção devido a vários factores, como se explicará no ponto relativo aos entraves e limitações 

na implementação do projecto. 

Estrutura da disciplina 

 Apesar da pouca experiência na estruturação de e-conteúdos procurou alicerçar-se este projecto 

na filosofia do b-Learning, onde o aluno está no centro das interacções educativas e rodeado de recursos. 

 Nesta perspectiva, estruturaram-se os conteúdos das unidades em diferentes tópicos e, em cada 

um deles, criaram-se salas de debate, investigação, trabalho e diversão. Sem grandes certezas, escolheu-se 

o modelo que pareceu mais correcto e eficaz, atendendo à idade e maturidade dos alunos neste tipo de 

aprendizagem.  

 Nas Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4 apresenta-se uma descrição de uma parte significativa dos 

conteúdos da primeira unidade e respectiva interacção com os alunos: 

 
Tabela 2. Números Fraccionários 

Sala de 

debate 

Sala de 

investigação 

Sala de 

trabalho 
Sala de aprendizagem e diversão 

Fórum Webquest 

Powerpoint 

Vídeos 

Mini teste 

Hotpotatoes 

Sites lúdicos com diversos exercícios: 

- Corrida de golfinhos 

- Parede das fracções  
- Macacos e fracções - Joga e aprende 

- Ajuda o químico  

Conteúdos 

Fórum: Números fraccionários – Eu também tenho dúvidas 

Webquest: Imagina que és um investigador. Vais descobrir como surgiram os números fraccionários. Como foi a sua 

evolução até à actualidade.  
Powerpoint: Números fraccionários – o que são, comparação, equivalência…  

Vídeos: Tesouro, Fracções equivalentes 

Links para sites lúdicos da sala de aprendizagem e diversão: 

 http://www.anossaescola.com/cr/webquest_id.asp?questID=223 

 http://www.youtube.com/watch?v=qQEESq6qXW0  

 http://www.youtube.com/watch?v=BwsooUfuLPQ 

 http://www.bbc.co.uk/skillswise/numbers/fractiondecimalpercentage 
/fractions/comparingfractions/flash1.shtml 

 http://www.bbc.co.uk/skillswise/numbers/fractiondecimalpercentage/fractions 
/comparingfractions/flash2.shtml 

 http://www.anossaescola.com/cr/webquest_id.asp?questID=223 

 http://www.sums.co.uk/playground/n6a/playground.htm 

 http://fwt.txdnl.com/4-10/w/e/weddell/mw/decimals/tenths-hundredths.swf 

 http://web.educom.pt/escolovar/mat_fraccao_equivalent2.swf 
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 No fórum da sala de debate, fomentou-se o princípio de partilha e cooperação entre os alunos. O 

docente assumiu um papel de moderador, incentivando-os com reforços positivos, mas nunca fornecendo 

qualquer informação, já que os participantes rapidamente evoluíram até respostas correctas. 

Exemplos de posts: 

 

Francisca -  Tenho dúvidas nas fracções decimais. O que são? 

Ricardo - Fracções decimais são quando o resultado é menor que a unidade. 

Aldina - Ricardo eu até te dizia se está bem mas eu não sei se está bem. 

Fábio - As fracções decimais são fracções cujo o denominador é 10,100,1000... 

Andreia - Oi a todos, mas eu concordo com a margarida a fracção decimal é a fracção que 

tem base em 10!!! 

 

Na sala de investigação foi adaptada uma webquest e proposta aos participantes, os quais 

responderam com um trabalho escrito. 

Desta actividade constava a seguinte tarefa: 

 

- O que é uma fracção? 

- Como surgiram os números fraccionários?  

- Como eram as fracções egípcias?  

- Quando começou a ser utilizado nas fracções um traço horizontal?  

- Como são as fracções que usamos actualmente?  

- O que é uma fracção própria? E uma fracção imprópria?  

- O que são fracções equivalentes? 

- Elabora um texto com toda a informação que recolheres. 

 

Para além desta webquest, os alunos visualizaram os vídeos da sala de investigação e apresentaram 

comentários, nos momentos presenciais. Na sala de trabalho, responderam com sucesso aos exercícios 

propostos e, na sala de aprendizagem e diversão, interagiram com os sites propostos.  
 

Tabela 3. Adicção e subtracção de números racionais 

Sala de debate Sala de investigação Sala de trabalho Sala de aprendizagem e diversão 

Fórum Lição 

Vídeos 

Links para websites 

Mini testes 

Hotpotatoes 

Links para websites 

Sites lúdicos com diversos exercícios: 

- Pesca fracções 

- Fórmula 1 

Conteúdos 

Fórum: Adição e subtracção de fracções - Eu também tenho dúvidas 

Lição: Viagem à serra - Entra nesta aventura e aprende muitas coisas sobre as operações com fracções  

Vídeo: Adição de fracções com o mesmo denominador  
Vídeo: Adição de fracções com denominadores diferentes  

Vídeo: Subtracção de fracções  

Link: Animação em flash - Explicação I - Adição e subtracção de fracções  
Link: Animação em flash - Explicação II - Adição e subtracção de fracções 

Mini teste:  Ficha de trabalho interactiva 3 - Adição com o mesmo denominador  

Hotpotatoes: Ficha interactiva - Adição e subtracção de fracções com denominadores diferentes  
Link : Site com exercícios acompanhados de imagens gráficas -  Adição e subtracção  

Mini teste: Exercícios de avaliação I - Adição/expressões  

Mini teste: Exercícios de avaliação II - Adição/expressões  
Link:  Pesca fracções - Um bonito jogo já teu conhecido  

Link: Fórmula 1 - Participa em corridas de fórmula 1 e aprende a adicionar e subtrair fracções  

 

 Além da interacção nos diferentes recursos, destaca-se a dinâmica provocada pela lição, já 

que era constituída por diversos fluxos de informação, obrigando os  alunos a desenvolver 

aprendizagens sucessivas para terminarem o percurso iniciado.  

Tabela 4. Resolução de problemas 

Espaço único constituído por um fórum e diversos problemas apresentados em diário individuais 

Conteúdos 

Fórum: Problemas, estratégias, dúvidas e sugestões...  
Diário: Problema I - Jantar das fracções  

Diário: Problema II - Detective  

Diário: Problema III - Pássaros e galhos  
Diário: Problema IV - Circo  

Diário: Problema V - Jarbas  

Diário: Problema VI - Xavier e a bicicleta  
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 Nesta fase procurou-se seleccionar um grupo de problemas de dificuldade elevada, de forma a 

estimular as ferramentas de comunicação assíncrona (fórum e diário) e síncrona (msn). 

 Como foi referido, o facto dos problemas terem sido apresentados em diário, permitiu uma 

interacção permanente com as estratégias de resolução e com o nível de aprendizagens apresentadas pelos 

diversos elementos da turma.  

 Para além das várias questões colocadas, os alunos procuraram cooperar activamente na 

resolução destas questões através dos fóruns, msn e momentos presenciais. 

 Relativamente às outras unidades, o modelo de desenvolvimento foi muito semelhante ao 

descrito. 

Alguns entraves/limitações na implementação do Projecto 

 

Apesar de considerarmos esta prática uma experiência bastante compensadora, pretende-se deixar 

alguns pontos para reflexão, os quais podem ter condicionado ou limitado o trabalho desenvolvido. 

 

Sistema 

 

- A linha de acesso à Internet disponibilizada pela FCCN, apresenta muitos problemas de 

qualidade de serviço; 

- Mancha horária escolar demasiado compacta (dez tempos/dia), o que impede os alunos, que não 

possuem computador pessoal, de utilizarem com mais frequência estes recursos; 

- Limitações de utilização dos recursos a qualquer momento colidindo com a disponibilidade dos 

alunos; 

 

Professores 

 

- Diferentes momentos de entrada de alunos neste processo, o que impediu uma gestão mais 

adequada do tempo, levando a demasiadas repetições de explicações, embora estimulassem o 

trabalho cooperativo entre os aprendentes; 

- Receios relativamente à exposição dos alunos a esta prática, já que se considerou ser uma 

estratégia demasiado arrojada, pois poderia ter observações negativas no âmbito familiar; 

- Falta de preparação ao nível da produção de e-conteúdos;  

- Limitações de tempo devido à necessidade de estruturar a disciplina de raiz e desenvolver todo o 

restante trabalho escolar;  

- Impossibilidade de acompanhar o ritmo de trabalho dos alunos com novas propostas de trabalho, 

principalmente no final do ano; 

- Dificuldades em articular questões trazidas pelos alunos dos momentos não presenciais para os 

presenciais, atendendo a que vários elementos da turma estavam descontextualizados; 

- Necessidade do professor permanecer online grande parte do dia, com o objectivo de estimular o 

trabalho dos alunos; 

- Dificuldade em incorporar as novas funções, enquanto formador que suporta a sua actividade 

numa plataforma de e-Learning (planificação, organização, implementação e mediação da 

formação); 

- Incapacidade em transferir o nível de interacção da globalidade dos alunos para os que se 

encontravam em níveis inferiores. 

 

Alunos 

 

- Falta de computadores pessoais com ligação à Internet, o que criou novas barreiras físicas e 

temporais; 

- Falta de conhecimentos essenciais por parte de alguns alunos na utilização das TIC; 

- Ruído provocado por alguns alunos na interacção com determinadas actividades, na plataforma, 

talvez devido à novidade e ao factor idade (onze anos); 
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Considerações finais 

 

Considerámos que o balanço final foi extremamente positivo e que estas ferramentas inovam o 

processo de ensino-aprendizagem. Constata-se ainda que, neste momento, temos alunos mais motivados, 

mais capazes e, acima de tudo, melhor preparados para enfrentar os desafios da globalização, onde as 

competências na área das Tecnologias de Comunicação e Informação assumem um papel fundamental. 

Para além disso, foi reconfortante verificar que esta prática assumiu um forte contributo para a 

questão colocada desde início: 

 

Como responder de forma adequada à heterogeneidade das turmas? 

 

Não se encontrou uma fórmula mágica para esta questão, no entanto sentiu-se que existem outros 

caminhos para corresponder a diferentes ritmos de desenvolvimento dos alunos. Para além dos momentos 

presenciais se tornarem mais dinâmicos e equilibrados, a aprendizagem diferenciada estava assegurada 

por outros fluxos de informação. 

Outro aspecto relevante foi tornar este envolvimento mais humano, onde os momentos de 

aprendizagem cooperativa fortaleceram os níveis de amizade e partilha e diminuíram os níveis 

competitivos. 

Ao longo de todo o processo, o docente procurou assumir um papel de moderador e gestor de 

interacções e os alunos demonstraram uma capacidade assinalável de procura e assimilação do 

conhecimento. 

 Quanto aos resultados da disciplina de Matemática, considera-se que foram bastante positivos, 

facto comprovado pelos bons níveis obtidos na avaliação interna e externa, comparativamente à avaliação 

diagnóstica, reveladora de níveis inferiores. As considerações descritas podem evidenciar que esta prática 

foi benéfica no desenvolvimento dos alunos.  

Criar contextos para aprender colaborativamente, parece ser uma prática exigente, no entanto 

neste mini-projecto revelou-se uma resposta adequada aos desafios propostos e, para além disso, responde 

positivamente às necessidades desta sociedade da informação. 

 

 

Conclusão 

 

 Não restam dúvidas que as novas tecnologias assumem um papel fundamental na sociedade 

actual, pelo que, a constatação desta realidade exige mudanças no processo de ensino-aprendizagem, de 

modo a evitar uma escola completamente obsoleta. 

 Com base neste pressuposto, aventurámo-nos nestas práticas e verificámos, com satisfação, o seu 

reconhecimento por parte de muitos elementos da comunidade educativa. 

 Neste artigo descrevemos duas experiências de integração da plataforma Moodle em dimensões 

distintas, no entanto ambas foram alicerçadas a partir do esforço de professores dinâmicos e 

impulsionadores, dispostos a correr riscos e decididos a operar a mudança. Considerámos, por isso, que 

qualquer organização que pretenda dinamizar e introduzir o b-learning, deve reunir um grupo de docentes 

“pioneiros”, para iniciar o percurso, experimentando e avaliando os resultados obtidos. Esse núcleo 

poderá, numa fase posterior, apresentar as vantagens da mudança mas, mais importante ainda, deverá 

expor e reflectir sobre os insucessos, limitações e dificuldades, que constituirão um manual de boas 

práticas em b-Learning naquele contexto educativo. 

  Ao longo de todo o processo, é importante a conquista de novos parceiros para este paradigma. 

A experiência tem-nos mostrado que, não basta teorizar boas práticas mas, pelo contrário, o 

aproveitamento da atitude irreverente de alguns docentes, a dinâmica de iniciativas (mesmo que 

arriscadas), a vontade em conquistar novos colegas, aliadas a um papel facilitador e colaborativo dos 

Órgãos de Gestão, constituem um conjunto de tónicos facilitadores da mudança. Nesta perspectiva, é 

fundamental que os pressupostos de mudança sejam subscritos pelo Órgão de Gestão, o que facilita e 

poderá constituir um factor de sucesso. Quando o líder de uma escola assume e defende que a mudança de 

paradigma permite rentabilizar os recursos existentes (tornar a organização mais transparente e 

contemporânea, mais ágil para responder aos desafios dos alunos), então as barreiras naturais, que estão 

associadas à mudança, podem ser quebradas e, os objectivos, passam a ser interiorizados por todos. 

 O trabalho colaborativo assumiu outro papel fundamental neste processo[14]. No primeiro caso, 

a produção e e-conteúdos em grupo e a partilha de actividades testadas permitiu enriquecer as estruturas 

das disciplinas, mostrando aos docentes mais reticentes que a gestão do tempo pode ser optimizada, 
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podendo ainda beneficiar deste suporte nos próximos anos lectivos. Na experiência relativa à disciplina de 

Matemática, o trabalho colaborativo foi visível entre alunos, já que os mais capazes, em determinado 

momento, procuravam colaborar com os que apresentavam mais dificuldades conseguindo-se, desta 

forma, aproveitar as sinergias provenientes do grupo. 

 Outra vantagem, que nos surpreendeu, foi o facto de passarmos a ter uma avaliação diagnóstica 

permanente, graças a alguns mecanismos automáticos de avaliação que regularam e conduziram a 

aprendizagem. Nesta perspectiva minimizámos, em parte, a questão do aluno como elemento passivo na 

construção do conhecimento, permitindo que este assuma uma posição mais central e activa no processo 

de ensino-aprendizagem. 

 A mudança de paradigma obriga à mudança de práticas na comunidade educativa mas, 

frequentemente, deparámo-nos com barreiras sociais. Nos casos descritos, as organizações foram 

confrontadas com novas metodologias de trabalho, onde os alunos interagiam com  a plataforma Moodle 

nos centros de recursos, em plenos momentos de aulas presenciais. Para além desta realidade ainda não 

fazer parte do quotidiano da comunidade escolar, um grupo considerável de alunos revelam ausência de 

autonomia suficiente para abordarem, da forma mais adequada, este novo ambiente de aprendizagem.  

 Neste artigo não abordámos exaustivamente questões técnicas, como a construção de 

e-conteúdos já que, nesta matéria, apesar de existirem estudos, não há um perfil de recurso para um 

determinado conteúdo. Cada conteúdo, é um caso e, cada aprendente, escolhe o tipo de recurso mais 

adequado ao seu estado de espírito e à sua experiência cognitiva[15]. 

 A mudança apresenta uma dinâmica crescente e, nesta perspectiva, continuaremos a assumir uma 

postura activa, com disponibilidade para conquistar os mais reticentes, no que se refere às mudanças 

operadas no processo de ensino-aprendizagem. 

 Na ESM já iniciamos um conjunto de mini-cursos desenvolvidos e animados por alunos e 

professores, de forma a aumentar a oferta não curricular. No próximo ano lectivo, incentivaremos esta 

prática para que, alunos e professores, partilhem os seus interesses e saberes. 

 No caso do AVEC, foi iniciado o processo de formação de vários docentes na utilização da 

Moodle, contando, neste momento, com várias disciplinas dinamizadas. A experiência na disciplina de 

Matemática funcionou como referência, no entanto também será alvo de reformulações ao nível da gestão 

e organização de conteúdos. Por um lado, a sua estrutura será partilhada com outros docentes mas, por 

outro, integraremos novas actividades e recursos, entre os quais destacamos Podcasts,
3
, produzidos por 

professores, alunos ou outros actores do processo de ensino-aprendizagem[16][17]. 

 As ferramentas introduzidas procurarão reforçar o trabalho colaborativo destes actores, 

permitindo transferir e aplicar os conhecimentos em qualquer contexto escolar. Nesta linha de acção, 

procuraremos chamar ao palco da acção educativa os leitores de MP3 ou telemóveis, hoje largamente 

difundidos nas nossas comunidades, abrindo portas para m-Learning
4
[18]. 

 Naturalmente que este processo foi possível porque, felizmente, já existe um grupo alargado de 

docentes, para os quais a utilização das plataformas de e-Learning não tem limites! Este artigo não 

pretende apresentar uma solução para a realidade da escola actual, no entanto é nosso objectivo deixar um 

contributo para o período de mudança que vivemos, pois acreditamos que este é o momento das e-escolas. 
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Resumo 

 

Este artigo resulta da experiência vivida, pelos autores, enquanto docentes, no primeiro e segundo ciclo do ensino 

universitário, em sistema de e-learning através da plataforma Moodle.Baseado numa filosofia construtivista, o 

desenvolvimento do Moodle é sustentado na premissa de que as pessoas constroem o conhecimento mais activamente 

quando interagem com o ambiente. O estudante passa de uma atitude passiva de receptor de conhecimento para uma 

atitude activa na construção conjunta de saberes.A utilização das várias formas de interacção e comunicação em rede 

institui uma nova modalidade de educação que é denominada de educação à distância. O crescimento exponencial que 

ocorreu nas últimas décadas desta metodologia de ensino deve-se aos avanços tecnológicos, sobretudo nos espaços 

virtuais da Internet que resultam em novas abordagens pedagógicas e inúmeras possibilidades de acesso rápido e fácil às 

informações. 

 

Palavras-chave: Internet, Plataforma de ensino à distância, Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

 
Abstract 

 

This article results from the experience lived, by the authors, as teachers in the first and second cycle of 

university-level education, in an e-learning system through the Moodle platform.Based on a constructivist philosophy, the 

development of Moodle is sustained upon the premise than people build knowledge more actively when interacting with 

their environment. The student goes from a passive attitude of receptor of knowledge to an active attitude in the joint 

construction of knowledge.The use of several forms of networked interaction and communication institutes a new 

education modality that is still denominated as long distance education. The exponential growth that occurred in the last 

few decades of this teaching methodology is due in no small part to technological advancements, mainly in the virtual 

spaces of the Internet that result in new pedagogical approaches and open countless possibilities for quick and easy access 

to information. 
 

 

 

1. Contextualização 

As tecnologias de informação e comunicação, essencialmente as tecnologias de e-learning, oferecem 

aos docentes várias possibilidades de desenvolver o modelo de ensino tradicional de acordo com os novos 

referenciais para a aprendizagem, como o Modo 2 sistematizado por Hill e Tedford (2002). As designadas 

plataformas de e-learning (PeL), oferecendo um conjunto alargado e integrado de funcionalidades, permitem, 

nomeadamente, a criação de ambientes distribuídos que podem suportar novas abordagens no ensino superior. 

As tecnologias de informação e comunicação e as plataformas de e-learning, em particular, são 

percepcionadas como podendo ser adoptadas enquanto resposta a uma grande diversidade de problemas e de 

necessidades, designadamente, pedagógicas, administrativas, de ética profissional, de investigação na área e 

de aprendizagem organizacional. 

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é uma ferramenta desenhada 

por Martin Dougiamas, para criar cursos baseados na Internet. É um software criado para professores e 

estudantes totalmente grátis, consistindo numa plataforma de gestão e distribuição de conteúdos on-line, 

através de uma interface Web, sendo um projecto de desenvolvimento contínuo para apoiar o sócio-

construtivismo educacional. 

O estudo efectuado por Morten Paulsen e Desmod Keegan no âmbito do projecto Web-Edu da 

Comissão Europeia, permitiu concluir que grande parte do sucesso do ensino à distância pode ser atribuído à 

disponibilidade dos sistemas de Gestão da Aprendizagem (LSM – Learning Mangement System), também 

designados por plataformas de aprendizagem.  
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Ainda segundo os mesmos autores, “um LSM permite que uma instituição desenvolva materiais de 

aprendizagem, disponibilize cursos aos estudantes, proceda a testes e avaliações, construa bases de dados de 

estudantes com possibilidade de monitorização dos respectivos resultados e progressão por via electrónica” 

(Paulsen, 2002). 

Para a operacionalização de um curso em e-learning recorre-se muitas vezes à plataforma Moodle que 

é muito simples de parametrizar e com várias funcionalidades, distribuída sob a licença de Open Source 

(software livre) e que se encontra a ser desenvolvida numa perspectiva pedagógica por Martin Dougiamas 

(Dougiamas & Taylor, 2003).  

Actuando como facilitador de comunicação entre os intervenientes da comunidade universitária através 

da comunicação síncrona (ou seja, em tempo real), com a disponibilização do chat e de salas de debate, 

relacionadas com as unidades curriculares, temas, etc., e também permite uma comunicação assíncrona 

através da utilização do e-mail e dos fóruns de debate. Por outro lado, compreende também a facilidade de 

gestão de conteúdos através da publicação por parte dos professores de qualquer tipo de ficheiro, conteúdos 

esses que ficam para consulta pelos estudantes, assim como possui ferramentas que permitem a criação de 

processos de avaliação dos estudantes. 

 

2. A plataforma Moodle no ensino à distância 

O Moodle é uma plataforma web que permite a gestão e distribuição de conteúdos on-line. O objectivo 

é que cada professor possa disponibilizar os conteúdos referentes às suas unidades curriculares não 

necessitando de criar uma página pessoal com as dificuldades técnicas inerentes se o objectivo for somente a 

distribuição de conteúdos. Mas também permite que os estudantes insiram os seus próprios ficheiros, enviem 

os seus trabalhos e coloquem dúvidas através do correio electrónico. 

Através do moodle todo o processo está facilitado tanto para os professores como para os estudantes 

que podem inserir ficheiros de dúvidas e comentários, na plataforma, automaticamente, visíveis para todos, 

criando uma ambiente colaborativo de aprendizagem. 

Os factores mais importantes de qualquer unidade curricular são os conteúdos que devem estar todos 

em formato electrónico de preferência num formato bem suportado pelos browsers, como é o caso dos 

documentos em pdf ou html. As unidades curriculares podem ser definidas no formato semanal (neste formato 

uma unidade é organizada em unidades correspondentes a semanas, com datas de início e fim definidas, cada 

semana inclui uma actividade), tópico (as unidades são divididas por temas ou assuntos e não têm limite 

temporal pré-definido) e social (é articulado através da utilização de fóruns de debate muito utilizados em 

contextos de grupos de pesquisas ou estudos permanentes). 

Os recursos de aprendizagem correspondem aos materiais da unidade curricular e podem ser ficheiros 

de diferentes formatos, links para páginas web, visualizando dentro da plataforma referências bibliográficas, 

etc. 

Todos os recursos de aprendizagem devem ter uma cópia de segurança e para se proceder ao backup de 

todos os recursos, actividades e ficheiros de uma unidade curricular, o Moodle permite fazer uma cópia de 

segurança, o que é útil quando for criado um mini-teste ou qualquer outra actividade numa unidade curricular 

e se pretender que seja utilizada numa outra. 

A plataforma também permite restaurar uma unidade curricular, consistindo esta operação na 

possibilidade de disponibilizar uma unidade curricular que foi guardada através da opção cópia de segurança. 

Esta opção é muito útil para a evitar a necessidade de duplicar o desenho de uma unidade curricular quando os 

conteúdos programáticos são basicamente os mesmos.  

O Moodle também permite importar dados de outra unidade curricular, transferindo dados específicos 

de uma unidade curricular para outra. 

A funcionalidade de produzir um relatório de actividades está disponível, sendo possível verificar as 

intervenções que cada estudante efectuou na unidade curricular com as respectivas datas, hora e duração. 

Desta forma mostra todas as estatísticas de acesso de um certo estudante ou de todos os estudantes do curso 

permitindo por exemplo verificar se determinado estudante cumpriu certa actividade. 

Resultando da nossa prática, observamos que a gestão de um curso é operacionalizada de forma geral 

através dos seguintes recursos:  
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Página de texto Formatação: auto-formatação, texto simples, wiki, markdown 

Página web Permite ter todas as opções de formatação de conteúdo 

Apontador para ficheiro Permite a ligação a um ficheiro que esteja no directório do curso ou no 

exterior. Pode-se também usar para fazer um link para uma outra página 

Directório Permite disponibilizar um directório (pasta) de ficheiros 

Etiqueta Permitem inserir directamente nos tópicos texto formatado, imagens, links 

 

 

Algumas das actividades utilizadas pelos autores na plataforma Moodle são as seguintes:  

 

- O fórum corresponde a uma área de debates sobre um determinado tema que constitui uma 

ferramenta essencial de comunicação assíncrona e possui vários tipos de estrutura. Pode-se 

criar um fórum para a unidade curricular ou para o debate de um tema específico. Os 

estudantes podem responder a uma mensagem ou iniciar um novo tópico de discussão. A 

visualização das intervenções é acompanhada pela fotografia do autor quando inserida na 

plataforma. O fórum permite também anexar ficheiros e imagens de apoio às intervenções. 

(Reis & Martins, 2008a). É um instrumento que os estudantes valorizam; 

- Glossário permite criar e manter uma lista de definições semelhante a um dicionário. Com 

efeito, a plataforma permite a criação de um glossário de termos e a inserção colaborativa, 

com aprovação do professor, permitindo que os estudantes partilhem o seu conhecimento, o 

que fomenta o sentido de pertença e utilidade; 

- Mini-testes permitem desenhar questionários com perguntas de escolha múltipla, verdadeiro 

ou falso, respostas breves etc. Os estudantes realizam-nos várias vezes durante um certo 

período de tempo e obtêm a correcção automática. Uma grande vantagem da utilização dos 

mini-testes é que se pode criar uma base de dados ou seja, um repositório com uma série de 

perguntas e as respectivas soluções para posteriormente proceder à geração automática de 

novos mini-testes o que facilita e acelera, em muito, os trabalhos futuros; 

- Referendo é uma actividade que permite inserir uma questão específica aos estudantes que 

devem escolher uma entre várias opções de resposta possíveis; 

- Workshop é uma actividade onde os estudantes podem realizar projectos em grupo com a 

inclusão e organização de tarefas de avaliação. Os estudantes podem também proceder à 

avaliação dos trabalhos dos restantes grupos. É usual os estudantes interagirem bastante, 

aprofundando o seu relacionamento; 

- Lição consiste num determinado número de páginas onde cada uma termina com uma 

pergunta e um número de respostas possíveis. As lições incluem um texto sobre determinada 

matéria com uma pergunta ao estudante e o avanço para a página seguinte depende da 

resposta efectuada pelo estudante. 

- Chat é uma actividade síncrona em que os utilizadores de uma unidade curricular se 

encontram simultaneamente on-line para discutir em tempo real um determinado assunto. 

Sendo possível criar uma sala privada de discussão para cada grupo e para cada unidade 

curricular. 

- Trabalho é uma ferramenta que consiste na descrição de uma actividade para ser desenvolvida 

pelos estudantes tais como redacções, criação de imagens, relatórios etc. O professor submete 

os enunciados de trabalho e no final os estudantes podem, se o professor assim entender, 

enviar o trabalho em formato digital para o servidor. Podendo também controlar as datas de 

entregas no qual é definido o intervalo de aceitação dos trabalhos. O professor pode depois 

inserir um comentário e atribuir uma classificação para cada trabalho entregue. 

A utilização das tecnologias de informação e comunicação é uma ferramenta que se encontra à 

disposição dos professores e estudantes recorrente no ensino à distância que implica que o professor 

tradicional considerado pelos estudantes como a “fonte de conhecimento” passe a ser considerado como 
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“consultor, guia” para um aproveitamento eficaz da informação on-line, estatuto semelhante ao facilitador, 

coaching em ambiente empresarial. 

A World Wide Web é a vertente mais visível da Internet, nomeadamente face à facilidade de 

navegação em hiperdocumentos multimédia (textos, sons, vídeos), dominando a atenção da maioria dos 

utilizadores.  

A partir da década de 60, o ensino à distância começou a distinguir-se como uma modalidade não 

convencional de educação, capaz de atender aos anseios de universalização do ensino e também como meio 

apropriado à constante actualização dos conhecimentos. 

Na moderna vida societal só podem sobreviver as organizações capacitadas para renovarem, 

continuamente, as suas competências, nomeadamente, incrementando o conhecimento organizacional e 

valorizando os intangíveis humanos e infraestruturais (Martins, 2000). 

O ensino à distância na Universidade Aberta traduz-se na aplicação de um conjunto de métodos, 

técnicas e recursos, disponibilizados aos estudantes para que em regime de auto-aprendizagem possam 

adquirir conhecimentos a partir dos elementos didácticos fornecidos pelo professor. Sendo um sistema 

tecnológico bidireccional que substitui a interacção pessoal na sala de aula entre professor e estudante, 

estando estes separados pela distância, o meio de instrução utilizado pode ser qualquer tecnologia electrónica 

(vídeo, impresso, voz) e a comunicação é interactiva entre o professor e estudante podendo ser em tempo real 

ou virtual. É vocacionado para uma população estudantil dispersa tendo uma forte componente de níveis e 

estilos de aprendizagem diferenciados.  

Com o crescimento do potencial interactivo introduzido pela Internet, e considerando a educação como 

um todo, a modalidade de educação à distância transforma-se numa excelente opção de atendimento a um 

elevado número de pessoas dispersas geograficamente, visando satisfazer os anseios e limitações do sistema 

educacional convencional, o que testemunhamos pela nossa prática docente. 

A modalidade do e-learning permite-nos adaptar o ensino ao ritmo e conhecimentos prévios dos 

estudantes. Assim, o problema da heterogeneidade dos estudantes não é colocado neste tipo de formação. Os 

conteúdos com base nos recursos da Internet/Web são apresentados com níveis de detalhe opcionais e com 

possibilidade do estudante escolher o seu percurso e ritmo de formação. Como cada disciplina tem um 

calendário de actividades, o estudante faz a gestão do seu tempo de estudo. Nesta modalidade ocorre a auto-

aprendizagem que é realizada de forma autónoma pelo estudante com base nos recursos de aprendizagem e 

orientações do professor e a aprendizagem colaborativa através do trabalho desenvolvido em grupo com base 

em objectivos comuns colocando as competências ao serviço do grupo.  

Na verdade, o e-learning está intrinsecamente associado à Internet e ao serviço World Wide Web, 

devido à facilidade de acesso à informação independentemente do momento temporal e do espaço físico, à 

rápida publicação e actualização de conteúdos, à variedade de ferramentas de comunicação e colaboração 

entre todos os estudantes e professores no processo de ensino-aprendizagem, que se vem revelando como 

fundamental para a gestão do processo de ensino. 

As tecnologias associadas à Web permitiram ultrapassar dificuldades associadas aos modelos de 

educação à distância anteriores ao e-learning, permitindo concretizar abordagens pedagógicas baseadas na 

interacção entre estudante e professor e na adopção de estratégias de trabalho colaborativo envolvendo 

estudantes e professores, uma vez que o e-learning tem como suporte a Internet e os serviços de publicação 

que esta disponibiliza. 

A título de exemplo, refiram-se os contactos que os estudantes fomentam, até posteriormente à fase de 

leccionação, a partilha de opiniões nos foruns de debate, a rapidez e facilidade de resposta que os estudantes 

encontram e a acessibilidade no acesso ao ensino, que na modalidade tradicional estava compartimentado.  

Por outro lado, é de frisar que os custos são um importante entrave, tendo conhecimento de diversas 

situações limitativas de acesso ao ensino por essa via. Contudo, se considerarmos que a alternativa implicava 

deslocações e aquisições de materais didáticos, e cumulativamente com o decréscimo do preço dos novos 

hardwares, o e-learning revela-se uma boa opção. 

Aliás, a gestão da educação à distância vive uma fase inovadora, com modelos organizacionais que 

propiciam a interacção on-line. A introdução de novas tecnologias na educação principalmente associadas ao 

computador, provoca mudanças no paradigma educacional, ou seja, o foco deixou de ser o ensino e passou a 

centrar-se no estudante e na sua aprendizagem.  

Neste contexto, destaca-se a importância da Internet para o ensino à distância, que por meio da World 

Wide Web tende a tornar-se um dos mais populares métodos de disseminação de programas de educação à 

distância.  
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A noção de comunidade de aprendizagem na Web implica uma concepção flexível na qual as 

tecnologias hipermédia constituem o meio de desenvolvimento de ambientes colaborativos eficazes na 

realização da aprendizagem.  

A construção de uma comunidade de aprendizagem é fundamental para o sucesso de uma sala on-line, 

porque constitui o meio pelo qual ocorre a aprendizagem. Valorizando o contexto social enquanto mediador e 

potenciador, sendo a acção proactiva do professor on-line o factor que elimina a ausência física do espaço 

virtual.  

Com o contributo da Web as fronteiras para o ensino à distância abriram-se, podendo reunir-se num só 

meio de comunicação, as vantagens dos diferentes modos de se comunicar informações, de forma cada vez 

mais interactiva ampliando as possibilidades de auto-aprendizagem através do recurso às inúmeras opções de 

busca de informações. 

 

3. Notas conclusivas 

O surgimento das tecnologias de publicação e dos serviços de comunicação em rede, principalmente 

associados à Internet e ao WWW, originaram o surgimento da Quarta geração dos modelos de educação à 

distância, onde é valorizada a interacção e comunicação. Com as tecnologias que suportam as práticas de e-

learning, as distâncias geográficas foram ultrapassadas dando-se o intercâmbio cultural através do “espaço 

virtual”. Como não implica a presença simultânea em termos físicos de professor e estudante permite uma 

grande flexibilidade na gestão dos tempos por parte de todos os intervenientes.  

Os professores devem ser bons gestores do tempo adoptando estratégias que optimizem o sistema 

devido à natureza do ensino à distância on-line ser flexível em relação ao tempo, porque pode ser realizado a 

qualquer hora em qualquer lugar, exigindo a preparação da aula e a gestão diária das interacções que estão 

implícitas na comunidade de aprendizagem deste tipo de ensino (Reis & Martins, 2008b).  

O e-learning tem como suporte a Internet mas também implica a interacção entre professor e estudante 

numa perspectiva colaborativa.  

É bastante motivador para o estudante o desempenho de tarefas a partir da Web, o que leva a que os 

professores repensem a sua condição de docente na Sociedade de Informação da qual todos fazemos parte. É 

muito importante saber tirar partido dos recursos da Web em contexto educativo e cabe aos professores saber 

aproveitar os recursos disponíveis na World Wide Web.  

O e-learning tem sido praticado com a utilização de plataformas de ensino e muitas delas não são 

gratuitas nem open source (código aberto) sendo esta uma limitação em muitas instituições sem recursos 

financeiros. Uma das ideias do novo paradigma da Internet / Web 2.0 é utilizar a Web como plataforma, ou 

seja, os aplicativos e serviços podem ser utilizados em conjunto, agregando mais valias para os cursos e 

utilizadores que podem escolher o aplicativo que melhor satisfaz as suas necessidades, sem custo adicional, 

podendo, com alguns conhecimentos informáticos, contribuir com aquilo que sabe, aspectos a considerar em 

termos das potencialidades educativas.  

Muitos estudos realizados e a nossa própria prática já demonstraram que a utilização das ferramentas 

da Web 2.0 tem uma forte contribuição para a continuação do desenvolvimento do e-learning.   

O ensino à distância possibilita a milhões de pessoas, em todo o mundo, o acesso a um saber mais 

elaborado e a uma formação com qualidade suprindo a dificuldade de acesso aos centros pela distância, 

tempo, entre outros. 

A internet oferece, ainda, a possibilidade de ampliar a formação continuada dos professores, pois uma 

formação em novas tecnologias prevê a assimilação de mudanças e rápida adaptação às novas situações, 

exigência fundamental da reconstrução do ensino. Também possibilita um processo contínuo de construção 

do conhecimento de forma integrada levando o estudante a interagir e a pesquisar. É concebida como uma 

ferramenta didáctico-educativa facilitadora do processo ensino-aprendizagem. 

Aliás, a Universidade Aberta tem sido um bom exemplo desta prática, ministrando formação a 

inúmeros professores de vários níveis de ensino. 

A educação online baseia-se na interacção colectiva síncrona e assíncrona num ambiente virtual, no 

qual ocorre um processo de formação de uma comunidade virtual de aprendizagem colaborativa. Este 

contexto de uma comunidade virtual de aprendizagem colaborativa acontece principalmente, por meio de um 

sistema de conferência electrónica via e-mail com interface Web.  

Com efeito, o Moodle é um dos sistemas mais completos e de fácil utilização, possuindo uma 

implementação significativa no ensino à distância, o que coadjuvado com o facto de ser distribuído em open 

source, facilita a disseminação do conhecimento e acessibilidade a novos universos de utilizadores. 
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Resumo 

 

Actualmente é indiscutível o papel das TIC como recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. 

Esta integração implica riscos, desafios, promessas e novas oportunidades que permitem a criação de um cenário 

educacional mais diversificado, mais aberto, mais comunicativo e mais abrangente. Esta comunicação apresenta dois 

casos de aplicação das TIC com recurso à plataforma Moodle:  no 1º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Superior. 

Esta mostrou ser uma plataforma flexível, pois adapta-se a destinatários com necessidades e objectivos diferentes, e 

que promove entusiasmo e motivação para a aprendizagem melhorando as práticas que se desenvolvem nas aulas. 

 

Abstract 

 

Nowadays, the ICT role as a pedagogical resource in the teaching-learning process is unquestionable. This 

integration implies risks, challenges, promises and new opportunities, which allow the creation of a more diversified, 

more open, more communicative and more extensive educational scenario. This paper presents two examples of an 

ICT application, with resource to the Moodle platform, at elementary education and post-secondary education. These 

two case-studies proved that the platform is flexible, since it adapts itself to users with different reeds and aims, and it 

is a source of enthusiasm and motivation for learning, improving the practices developed during classes.  

 

Introdução 

Ler, escrever e contar foi, durante muitos anos, a tarefa central da escola por se considerar serem 

estes os conhecimentos básicos para a vida em sociedade. Contudo, actualmente, para que a escola 

cumpra com êxito a sua missão, é necessário abarcar um conjunto de saberes, relações e tecnologia para 

que possa mover-se mais fluidamente e de forma mais rica e relevante. Isto implica a aquisição de novas 

destrezas numa sociedade em rede que vive novas possibilidades de relações, de comunicação e de 

produção, que exige uma escola reestruturada pelo diálogo e abertura, com saberes que se produzem em 

ambientes formais e informais e que circulam em sociedade. Neste contexto, emerge a interactividade que 

possibilita a interacção do indivíduo com outros indivíduos e com a massa informal disponível na 

interface permitindo que cada um encontre trajectos pessoais para aprender de modo fácil e abundante. 

Gomes (2004) denomina-a como a terceira geração multimédia pelo recurso aos multimédia interactivos 

ao qual está associado a possibilidade de associar processos de feedback em relação às actividades de 

aprendizagem com um carácter de imediatismo, o que supera uma das características da comunicação 

unidireccional dos media tradicional, que é a ausência de feedback imediato. Segundo Silva (2006) a 

interactividade põe fim à imagem de “professor contador de histórias”, ou seja o Emissor (professor) 

assemelha-se ao “designer de software interactivo”, ele constrói uma rede e define um conjunto de 

territórios a explorar. Por sua vez, o Receptor (aluno) torna-se um “utilizador” que manipula a mensagem 

como co-autor, um conceptor que pode ouvir, ler, gravar, enviar, receber e modificar conteúdos, ou seja, 

pode inferir, modificar, produzir e compartilhar. Há assim, uma mudança significativa já que a mensagem 

pode ser modificada segundo as solicitações do receptor, pode ser partilhada, constituindo espaços 

colaborativos de inteligência colectiva. Bidarra (2008) salienta que é necessário ainda que o estudante 

procure respostas para perguntas novas, que organize o material em estruturas novas de modo a 

compreender a matéria. Deste modo, as tecnologias permitem a participação, a intervenção, a 

bidireccionalidade e a multiplicidade de conexões, rompem com a linearidade ao permitirem ao utilizador 

ser actor e co-autor promovendo ambientes de grande riqueza criativa. Há, assim, uma tendência para a 

autonomia e personalização da aprendizagem, para uma comunicação interactiva e multimédia que leva o 

utilizador a relacionar-se de modo mais flexível com o conhecimento. Começa a cair o conceito de 

“escolas de massas” para dar lugar a uma “escola personalizada”, centrada no cliente/aluno, onde cada um 

pode aprender a seu ritmo alargando os seus horizontes de acordo com os seus interesses e necessidades, 

pode construir o conhecimento em ambientes multidireccionais, flexíveis e de comunicação em rede, 
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responsabilizando-se pelo seu próprio processo de aprendizagem e pela sua capacidade de se projectar no 

futuro.  

Assim, não é suficiente a aplicação de uma pedagogia tradicional para obtermos bons resultados 

educacionais, pois estamos perante uma geração multimédia que já tem uma noção diferente de 

entretenimento, que exige uma dinâmica mais aberta e que já não se sustenta com a passividade na sala de 

aula, com momentos informais directos dos professores e a memorização dos mesmos; estamos perante 

uma sociedade que vive novas práticas sociais e comunicacionais e que espera novas demandas do 

ensino. Aliás, segundo Bidarra (2008) a relação entre tecnologia e pedagogia mudou, permitindo a quebra 

da tradição de um ensino baseado no “manual recomendado” na dominância do professor como fonte do 

saber e na observância rígida de um currículo pré-definido. Ensino este que, para Amstrong (2008) força 

a concentração na memória de factos isolados em vez de criar ambientes de aprendizagem nos quais os 

alunos sejam livres para explorar novos conceitos e problemas de maneira criativa e imprevisível. Esta 

mudança implica uma nova concepção de professor que, tal como o aluno, está a aprender e a reflectir, 

praticando (Moreira, 2000). Não deveria também sofrer alterações o tipo de competências que se deve 

avaliar nos alunos? E os conteúdos curriculares a que a escola é obrigada a seguir, deverão ser os mesmos 

previstos a décadas? E a tendência de avaliação por testes será a mais correcta quando vivemos numa 

sociedade em rede?  

Que papel podem desempenhar as TIC na Educação?  

A plataforma Moodle é um dos novos recursos usados na educação. Ela pode ser usada como 

ferramenta de complemento a aulas presencias e a distância, mas não pretende substituir a presença dos 

alunos ou dos professores nas aulas. Também não reduz o trabalho do professor, pois exige qualidade na 

exposição dos conteúdos, uma selecção eficaz e segura dos mesmos, criatividade, capacidade de orientar 

os alunos face aos objectivos propostos, de os motivar para este novo cenário digital envolvendo-os em 

novas metodologias de trabalho e novas redes de conexão, disponibilidade de tempo para dar resposta às 

diferentes solicitações, um domínio global do currículo e dos recursos para desenhar as melhores 

estratégias. Armstrong (2008) afirma que qualquer abordagem de ensino que ajude as crianças a 

desvendar mais sobre o mundo onde vivem tem legitimidade como estratégia educacional. 

Uma das vantagens da plataforma Moodle consiste no facto deste software ser de distribuição 

livre. A Moodle é um software para gestão das aprendizagens e de trabalho colaborativo que permite a 

criação de cursos on-line, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. É 

assim uma ferramenta utilizada para produzir cursos baseados na Internet, páginas WEB, que permitem 

facilitar a comunicação, criar espaços virtuais de trabalho formados por recursos de informação e outros 

enviados pela Web, ou seja, permite organizar e disponibilizar conteúdos, contribuindo para um padrão de 

qualidade superior quer em contexto de sala de aula quer a distância. Deste modo, é uma solução para o 

professor que pretende disponibilizar materiais de apoio às aulas. Compreende soluções para transmissão 

de conteúdo e comunicação, tanto síncrona, como assíncrona. Este software marca um novo modelo de 

aprendizagem que ultrapassa o ensino tradicional reorientando-se para o construtivismo social. Ao 

promover um espaço de colaboração on-line permite a construção colectiva do conhecimento, pelas 

oportunidades de partilha, comunicação, interacção e promove a autonomia responsabilizando os alunos 

pelo seu processo de aprendizagem. Esta plataforma apresenta uma grande vantagem sobre o uso livre da 

Internet por parte dos alunos na medida em que orienta a procura ou a pesquisa da informação a sites pré-

seleccionados pelo professor de uma forma simples e objectiva. Esta é uma das grandes preocupações de 

pais e educadores, como reflecte o projecto do CRIE “ Projecto Seguranet, para uma Internet mais 

segura” que pretende sensibilizar para uma utilização segura das tecnologias on-line com vista a proteger 

as crianças e os jovens de possíveis perigos. Relativamente à pesquisa na Internet, Dodge, numa 

entrevista no programa “Modernidade da STV”, afirma que é preciso orientar as crianças para se 

concentrarem no que é importante dentro do que o professor está a ensinar. Realça ainda que se o 

professor não decidir que uso pretende dar da Internet com os seus alunos, estruturando o seu tempo e o 

das crianças, será uma perda de tempo. Aliás Majó y Marques (2002) referem alguns inconvenientes da 

utilização das páginas Web: a visão parcial da realidade, informações falsas e obsoletas, perda de tempo 

em alguns espaços, dispersão, conteúdos pouco educativos, a falta de métodos de busca e a falta de 

conhecimentos do aluno pode dificultar o conhecimento, problemas técnicos com o computador e 

isolamento.  

 A Moodle é uma plataforma que permite ultrapassar alguns destes obstáculos e que, pela 

flexibilidade que apresenta, pode ser adaptada aos vários níveis de ensino. Note-se que Gomes (2004) 

alerta para a necessidade de examinar as práticas sob diferentes perspectivas de análise e de 

contextualização em relação aos objectivos subjacentes à natureza das populações-alvo e à 

disponibilidade dos diferentes tipos de recursos. A autora refere ainda vários autores que concluíram que 

as soluções podem ser consideradas adequadas (boas práticas) num determinado contexto (geográfico, 

social, económico, cultural) enquanto noutro contexto podem ser consideradas de baixa qualidade. De 
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seguida, apresentaremos a aplicação da Moodle em dois contextos distintos, o 1º Ciclo do Ensino Básico 

e o Ensino Superior, onde se mostra a adaptabilidade da plataforma demonstrando o elevado potencial da 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. 

 

1- A plataforma Moodle no 1º Ciclo do Ensino Básico 

Este interesse pela Moodle justifica-se por envolver princípios pedagógicos sólidos e permitir uma 

prática exterior à própria escola favorecendo a diminuição do insucesso escolar e o aumento da qualidade 

da educação. Além disso, promove a interactividade escola/casa, permite o uso de materiais multimédia 

existentes gratuitamente na Internet e promove algum conforto aos pais que têm os seus filhos “seguros” 

na Internet.  

A Moodle é uma ferramenta simples, fácil de se usar e de modificar e que uniformiza a forma de 

colocar conteúdos na Web. Neste sentido, decidimos desenvolver o projecto “Escola em casa” 

enquadrado no projecto curricular de turma dos alunos da Turma E, 1º ano de escolaridade, numa escola 

considerada de intervenção prioritária. Este projecto teve como objectivo motivar as crianças para 

ambientes virtuais, já no primeiro ano, para que possam estar preparados para outros projectos de maior 

amplitude. Além disso, pretendeu desenvolver competências de autonomia, espírito de decisão e de 

iniciativa e ensinar-lhes princípios básicos de utilização de instrumentos tecnológicos em ambiente 

seguro. Pretendeu também cativar os pais para que possam participar mais activamente na escola e na 

aprendizagem dos seus filhos e, deste modo, sentirem responsabilidade pela educação dos mesmos. Note-

se que este projecto foi concedido num período em que se vivia a problemática da crise das aves, assim 

poderia também dar resposta a uma eventual epidemia que não permitisse a presença de alguns alunos nas 

aulas.  

A plataforma ao proporcionar “a escola em casa” permite um espaço de partilha e de 

aprendizagem. Os alunos sentem-se apoiados e os pais participam na aprendizagem de uma forma lúdica 

e interessante constituindo também um elo de socialização. O envolvimento da família, em parceria 

com a escola, tem um efeito relevante para o desenvolvimento da educação das crianças e promove 

um clima de autoconfiança entre os envolvidos. Mas para que isso seja possível é necessário que a 

escola proporcione momentos de aprendizagem aos pais para uma boa utilização da plataforma. 

Neste sentido, desenvolvemos espaços de aprendizagem onde foi ensinado a utilização da 

plataforma e explicado o que se pretendia com a mesma. Ao longo do ano estivemos sempre 

disponíveis para tirar dúvidas. Verificou-se que também foi um espaço de inclusão digital onde 

alguns pais tiveram, pela primeira vez, contacto com a tecnologia, perceberam a sua importância e 

transmitiram esse entusiasmo aos seus filhos. Neste sentido, uns esforçaram-se economicamente 

para adquirir computador, outros para aderir à internet e  outros ainda procuraram espaços sociais 

abertos, como a casa da juventude, onde tinham acesso gratuito à internet. Verificou -se, ainda, que 

entre eles nasceu um espírito de inter-ajuda muito grande, apoiando-se uns aos outros no uso da 

tecnologia e das suas potencialidades e acabaram por usar o e-mail para contactar com o professor e 

entre eles. Esta última ferramenta parece-nos interessante para iniciar um contacto porque não 

expõe publicamente a pessoa e a mensagem, mas pode preparar para o Fórum e o Cha t que podem 

ser meios de comunicação relevantes para futuros debates na plataforma.  

 

1.1- Preparação para a utilização da plataforma 

A plataforma Moodle foi utilizada, numa fase inicial, para desenvolver destrezas no 

manuseamento do rato e do teclado, através jogos. Estes foram seleccionados para desenvolver 

outras competências de âmbito cognitivo, motor, autonomia, motivação, etc.. No âmbito curricular 

trabalhou-se as seguintes áreas a fim de obter bons resultados escolares: Português, Estudo do 

Meio, Matemática, Expressão Plástica e Musical. No âmbito extra-curricular trabalhou-se a língua 

inglesa. Foi ainda utilizada para transmitir informações importantes aos encarregados de educação 

incluindo artigos, selecção de livros propostos pelo plano nacional de leitura, informações do 

âmbito da escola, fotografias de actividades, vídeos de momentos vividos na escola pelas crianças, 

receitas, curiosidades, músicas, etc.  

Assim, os conteúdos foram organizados por disciplinas e por temas. Estes são de fácil acesso 

não necessitando de formação prévia. Esta particularidade é de grande importância pois facilita o 

uso imediato da plataforma, mesmo por crianças sem conhecimentos informáticos. Uma vez 
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introduzido o nome de utilizador e a palavra-chave, o sistema apresenta logo a página principal e o 

aluno só precisa de clicar em cima do que pretende abrir;  

Contudo, não é suficiente esta facilidade e potencialidade da Moodle para obtermos sucesso na 

sala de aula, é necessária uma fase de preparação e de planificação para obtermos bons resultados. Assim, 

antes de iniciarmos qualquer actividade tivemos em atenção o seguinte: 

 

o Uma definição clara dos objectivos – de acordo com as característicos da turma, interesses 

e motivações. 

 

o Recursos disponíveis – pois o bom uso do recurso aumenta as potencialidades e a eficácia.  

Tivemos em atenção vários aspectos:  

a. Técnico (eficácia, usabilidade, navegação, imagem, som,  

interactividade) 

b.  Pedagógico (relevância, actualidade, utilidade e adequação à turma, 

promoção de actividades) 

c.  Segurança (o autor, a instituição, hiperligações, contactos, 

comunicação)  

d. Cientifico (conteúdos credíveis e que proporcionassem aprendizagens 

               significativas). 

 

o Desenho de uma estratégia didáctica – Por detrás daquele repositório de conteúdos na 

plataforma existem várias estratégias que lhes dão vida e dinamizam uma 

aprendizagem significativa. Além disso, têm sempre em conta a problemática da 

acessibilidade. É importante incluir nas actividades todas as crianças da turma e 

aquelas actividades mais significativas que queremos que tenham efeitos na sala ou 

nos resultados, devemo-nos assegurar que todas tenham acesso de igual modo. É 

necessário ainda verificar se o equipamento da escola está em condições para a 

tarefa, como é que se vai organizar a turma, se todas as crianças têm formação 

suficiente para realizar tal tarefa em casa ou na escola. É necessário ainda adaptar a 

actividade ao contexto e adoptar a metodologia mais adequada.  

 

o Avaliação – Todas as actividades e trabalho realizado pelos alunos devem ser avaliados. 

Estes e os encarregados de educação devem conhecer os critérios de avaliação de 

forma clara e inequívoca para que as crianças sigam os caminhos mais correctos e 

obtenham melhores resultados. 

 

Neste contexto, antes da construção deste repositório tivemos em atenção alguns passos: que 

informação procuro, porque procuro, onde procuro e como vou utilizar o que encontrei para que a 

informação ou a tarefa seja relevante para os alunos. Assim, a planificação teve por base as seguintes 

questões: 

 

o O que espero que os meus alunos aprendam? 

o A actividade proposta está relacionada com os conteúdos e as competências que pretendo 

desenvolver? 

o Onde, como e com que recursos se vai realizar? 

o Como se agruparão os alunos nos computadores? 

o E se for em casa, quem os vai supervisionar?  

o Que critérios de avaliação aplicar? 

 

Para Pinto (2002) quanto maior é a abundância e a visibilidade de informação maior será a 

necessidades de mediadores da construção do saber (professores) que constroem ideias de gestão das 

aprendizagens. Neste caso, a maioria dos conteúdos foram seleccionados da Internet, mas eles não são 

espaços fechados e estas crianças (6/7 anos de idade) já têm que ter noções de uma navegação segura. 

Assim, do mesmo modo que se ensina um conjunto de conteúdos curriculares, de normas e valores 

sociais, também se deve ensinar técnicas de uso seguro. A segurança das crianças na Internet faz parte da 

alfabetização informática e do ingresso na cultura digital da sociedade da informação e do conhecimento. 

É sabido que a informação que vagueia na Internet não é supervisionada e que se encontra disponível para 

todos os utilizadores, incluindo crianças e jovens que acedem às mesmas sem o controlo familiar ou de 

um adulto. Além disso, as crianças não estão imunes à dependência criada pela Internet conversando 

horas a fio com os amigos ou desconhecidos através da permuta de mensagens ou salas chat, ou a jogar 
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on-line. Parece-nos que não é solução permitir o uso livre da ferramenta, nem tampouco proibir 

liminarmente o seu uso. Há que tomar precauções, que passam principalmente por iniciativas 

governamentais, de especialistas, das escolas, professores e pais no sentido de encontrar respostas a três 

pontos fundamentais (Educared, 2007): respostas técnicas, de regulação e precaução e baseadas na 

comunicação e formação.   

Este cenário mostra que há necessidade de tomar consciência dos riscos, de estar informado de 

como os prevenir ou minimizar. Pais e crianças foram alertados neste sentido. A Internet Segura sugere os 

dez mandamentos como práticas essenciais ao bom uso da tecnologia: 

1- Protegerás teu computador 

2- Jamais fornecerás senhas 

3- Ficarás atento aos endereços em que navegas 

4-Conferirás sempre os teus pagamentos; 

5- Manterás sempre atenção ao fornecer dados pessoais; 

6- Nunca participarás em sorteios fáceis; 

7- Resistirás a ofertas tentadoras; 

8-Terás cuidado com programas de invasão de privacidade; 

9- Prestarás sempre atenção aos e-mails que recebes; 1 

10- Em movimentações financeiras, seguirás sempre as regras para o internet 

banking. 

 

É ainda importante saber analisar a informação, identificar fontes fiáveis e avaliar conteúdos 

para que se possa navegar num contexto seguro. Esta avaliação deverá ser sustentada em múltiplos 

modos de avaliar a credibilidade do material.  

 

1.2 - Organização da disciplina 

A configuração dos conteúdos na Moodle pode ser personalizada de acordo com o gosto e 

criatividade do professor. Organizou-se um repositório transdisciplinar que envolve Jogos On-line, 

Língua Portuguesa, Estudo do Meio, Matemática, Inglês e Expressão Plástica; Dada a faixa etária a que se 

destinou, ainda não foram utilizados o fórum e o chat, espaços a desenvolver no próximo ano lectivo. 

Optou-se inicialmente pelos jogos para permitir momentos de lazer e de brincadeiras e os 

primeiros contactos com as novas tecnologias. Seleccionaram-se jogos de perícia, de raciocínio, de 

memória, puzzles, aventuras, desporto, animações e jogos que interagem com a área curricular de 

diferentes disciplinas. Deste modo, a criança desenvolve um conjunto de competências importantes para o 

seu desenvolvimento: cooperação, respeito pelo outro e pelas regras, manuseamento do teclado, destreza 

motora e cognitiva, rapidez de raciocínio, pensamento estratégico, flexibilidade, desenvolvimento da 

memória, concentração, visualização, abstracção, decisão, libertação, etc. Os jogos assumem um papel 

preponderante na motivação e na auto-estima, são um meio privilegiado para a auto-motivação, auto-

descoberta, auto-avaliação e a auto-confiança e promovem a adesão às novas tecnologias.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Fig. 1: Jogos on-line 
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Na figura 1 apresenta-se uma pequena parte da página relativa aos jogos. Pode-se constatar 

que a simplicidade da apresentação convida ao clique de rato para abrir o jogo desejado. A criança entra 

no mundo virtual aprendendo fazendo, descobrindo e reconstruindo.  

Novas pesquisas sobre inteligência reforçam a necessidade de personalizar o processo de 

aprendizagem. Segundo Braslavsky (2004) na actual escola todos aprendem a matéria do mesmo modo, 

mas várias teorias recentes mostram que o ser humano possui múltiplas inteligências. Uma escola mais 

personalizada pode fazer com que os seus alunos aprendam a explorar o seu próprio perfil, sem 

negligenciar o estímulo de competências básicas. Neste contexto, na área da Língua Portuguesa (Fig. 2) 

oferece-se uma panóplia diversificada de escolhas que poderão desenvolver diferentes competências: 

histórias contadas, escritas e interactivas, poesia, lengalengas, exercícios de leitura, fichas para 

consolidação de conhecimentos. Algumas destas histórias e lengalengas foram trabalhadas na sala de aula 

(lidas, contadas, dramatizadas e re-escritas) e gravadas ou filmadas para que a criança pudesse ouvir-se e 

ver-se criticamente no sentido de melhorar a sua tarefa. Algum destes filmes forma colocados na 

plataforma. Construíram um livro onde cada um reescreveu a história do Capuchinho Vermelho. O livro 

foi vendido para angariar dinheiro e fazerem compras no supermercado e, deste modo, aprenderem a usar 

o dinheiro. Os exercícios de leitura, em PowerPoint, serviam para desenvolver a leitura. As palavras e 

frases eram trabalhadas na escola e em casa através da plataforma para mais tarde fazerem um ditado 

escrito onde se reconhecia o bom resultado através de frases sugestivas tal como acontece nos vídeo 

games e software educativo. Curiosamente, e falamos de uma escola de intervenção prioritária, só uma 

criança apresentou mais dificuldade na leitura, por razões familiares. Na Páscoa estavam todas a ler como 

se pode verificar na plataforma “Semana da leitura”, mesmo sem terem trabalhado ainda alguns casos de 

leitura.  

 

 
Fig. 2: Pequeno excerto da página 

 

A área da matemática contém um repositório que permite desenvolver o cálculo mental, resolver 

problemas matemáticos, consolidar conhecimentos através de fichas, brincar e interagir com a tabuada, o 

geoplano e os números, etc. Inicialmente trabalhamos o CD-Rom “Matemania” . Criou-se um PowerPoint 

para desenvolver o cálculo mental, mas foram ensinados alguns truques na sala de aula que constituíam 

um segredo da escola que não podia ser revelado em casa. Já em casa, as crianças desafiavam os pais para 

tal tarefa. Criou muito entusiasmo entre pais e filhos e teve efeitos na aprendizagem das crianças e na 

auto-estima para a disciplina. São bons alunos a matemática e algumas crianças têm um cálculo mental 

muito acima da média.  

No espaço do Estudo do Meio foram introduzidos filmes relativos à segurança, letras de canções 

tendo em conta as estações do ano e outras curiosidades. Não esquecemos o Inglês, importantíssimo na 

actualidade, que estas crianças aprendem com a maior facilidade. Nesta área seleccionou-se o abecedário, 

as cores e os números em inglês, além de histórias e canções apropriadas que as ajudam a desenvolve a 

língua estrangeira.  

As áreas das expressões musicais e plástica também foram contempladas. Aqui as crianças podem 

cantar, desenhar e pintar. As crianças gostaram muito da experiência e sentem grande entusiasmo no uso 

da tecnologia na escola e em casa de modo que, já não sendo este ano professoras deles, desafiaram-me 

para continuar a realizar tarefas a distância. Neste sentido, desenvolvemos um blog onde aprendem a 

fazer poesia com prazer, até porque já viveram muitos momentos através de podcast. Armstrong (2008) 

diz que se um aluno tem um papel significativo na experiência de aprendizagem sentir-se-á motivado para 

aprender. 
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1.3-  A opinião dos Encarregados de Educação 

Graças a este repositório de informação a escola pode estar preparada para qualquer eventualidade 

que impossibilite os alunos de assistirem às aulas. Deste modo, a escola deixa de ser um espaço fechado, 

monótono, rotineiro e muitas vezes pouco atractivo face ao mundo da criança de hoje, podendo competir 

com a televisão e com outros jogos que as crianças têm em casa. Por outro lado, o aluno não está limitado 

aos conteúdos dos materiais ou à transmissão do conhecimento do professor, mas face à diversidade de 

materiais apresentados, o aluno aprende a pensar, a seleccionar, a decidir e a construir o seu próprio 

conhecimento. O convívio com as novas tecnologias, torna a comunicação interactiva promovendo novas 

relações entre o aluno/professor; aluno/conteúdo, aluno/aluno e aluno/ ambiente.  

Parece-nos que os ambientes virtuais na educação são boas ferramentas para a aprendizagem, 

pois ao navegar neste ambiente o aluno não só visualiza, mas participa, interage, coopera, e 

constrói o seu próprio conhecimento. Majó y Marques (2002) referem uma aplicação semelhante 

que melhora os sistemas de ensino presencial “web de la asignatura”. Aqui os alunos organizam de 

forma autónoma o seu estudo e avançam adequadamente nos conteúdos. Contribui para que não se 

percam e põe à disposição informação básica e complementar sobre os conteúdos. 

Apresentamos de seguida opiniões de alguns encarregados de educação relativamente a este 

trabalho com a Moodle: 

o “É um site bastante completo e acima de tudo muito útil, não só para as crianças como 

também para os pais, pois permite que estejamos mais descansados, no que se refere à 

exploração do mesmo por parte das crianças. Deste modo, elas não se desviam para outros 

sites e vão directos ao que interessa. No site eles têm aquilo que é próprio para a idade 

deles”; 

o “(…) tem tudo o que o Rafael precisa par aprender a ler e para brincar”;  

o “Gostei bastante. Acho que tem bastante informação sobre os temas que são abordados na 

escola, Tem também jogos que ele gosta e onde pode divertir -se, mas também aprender e 

desenvolver as suas capacidade e progredir”; 

o “É um site muito útil para as crianças, pois complementa a sua aprendizagem. Assim, 

enquanto brincam aprendem” ; 

o “É muito bom para a aprendizagem”; 

o “É óptimo para os miúdos, ajuda-os a aprender enquanto brincam e tem muitas escolhas 

para variarem e não se chatearem de estar no computador.”;  

o “É bastante interessante e educativo”;  

o  “Permite, de forma lúdica, aprender e consolidar conhecimentos adquiridos de forma 

tradicional. Ocupação dos tempos livres de forma criativa”.  

 

Esta experiência pode revelar um pequeno passo na modificação comunicacional que predomina 

na acção pedagógica do professor redimensionando uma nova era na construção do conhecimento e da 

comunicação.  

Porém, é de referir que tivemos algumas dificuldades ao longo do ano havia apenas um 

computador na sala de aula e para termos acesso à internet era necessário passar um cabo exterior do 

computador da directora da escola que estava na sala ao lado; cantámos as Janeiras para adquirir um 

vídeo projector, que nos ajudou muito na sala de aula, nomeadamente no envolvimento de toda a turma; 

usamos a tecnologia também no momento de apoio ao estudo, mas com um portátil particular pois o 

pavilhão não tinha nem computadores nem acesso à internet; pedimos (professor e pais) que nos fosse 

concedido dois tempos contínuos semanais para apoio ao estudo, só assim todas as crianças poderiam ter 

acesso a 6 computadores em simultâneo, computadores que não estavam no pavilhão onde tínhamos as 

aulas, mas noutro edifício que ficava perto da nossa escola, não nos foi concedido pelo conselho 

executivo, mesmo não atrapalhando as outras actividades. O entusiasmo superou todas as dificuldades e 

viveram-se momentos muito interessantes entre professor, alunos e pais que agora nos unem e fazem 

recordar a escola com muito carinho. 

2 - A plataforma Moodle no Ensino Superior 

A possibilidade de disponibilizar conteúdos de uma forma simples em suporte WEB tem sido 

adoptada pelas organizações de uma forma generalizada. Têm surgido várias plataformas que são 

utilizadas com diversos objectivos organizacionais e que as instituições de ensino têm recorrido 

também como local de repositório de informação que, de uma forma simplificada, disponibilizam 

aos estudantes. A plataforma Moodle, centrando-se no processo ensino-aprendizagem, constitui 
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uma ferramenta bastante poderosa retirando de outras plataformas de cariz organizacional a carga 

associada a repositórios de conteúdos pedagógicos. Cada vez mais docentes têm aderido a esta 

plataforma dado que permite de uma forma organizada e simples disponibilizar conteúdos, manter 

uma ligação mais próxima ao aluno facilitando a comunicação, a recepção de trabalhos, a avaliação 

e mesmo permitindo conhecer o tipo e frequência de utilização (Fig. 3) que cada aluno faz da 

plataforma: acedendo, descarregando ou enviando conteúdos. É sabido que o aluno do Ensino 

Superior concentra muito a sua atenção no objectivo da classificação final da disciplina que é 

habitualmente ditada pelo resultado dos exames ou as provas escritas de avaliação. Tipicamente  ele 

prepara-se para saber “resolver” os exames ou provas escritas de avaliação. Tirando partido deste 

facto, o docente pode construir as suas provas de avaliação incluindo questões que contemplem 

todos os objectivos da disciplina, tornando este facto público e mesmo disponibilizando testes 

anteriores. Deste modo, os alunos ao prepararem-se para as provas de avaliação estão 

automaticamente a centrarem o seu investimento de aprendizagem nos conteúdos que abrangem os 

objectivos da disciplina. 

 

 
 

Fig. 3: Frequência de acesso à plataforma Moodle de um dado aluno. 

 

2.1 - A utilização da Moodle na disciplina de Máquinas Eléctricas 

Na disciplina de Máquinas Eléctricas são disponibilizados na Moodle os enunciados dos exercícios 

a serem resolvidos nas aulas, assim como os apontamentos e as apresentações de slides que o professor 

apresenta nas suas aulas de exposição da matéria.  

O docente de laboratório também disponibiliza, na mesma plataforma, instruções, recomendações, 

avisos e os guiões de suporte aos trabalhos práticos (Fig. 4).  

Por seu lado os alunos enviam-lhe os relatórios dos trabalhos práticos realizados, através da 

mesma plataforma. Estes trabalhos são visualizados no computador pelo docente que os avalia, 

associando-lhes a respectiva classificação e eventuais comentários que poderão ser visualizados de 

imediato pelos alunos. É de referir que a plataforma vai calculando a nota final em função dos trabalhos 

corrigidos de acordo com uma regra de pesos pré-estabelecida pelo docente. A utilização da plataforma 

para enviar os relatórios facilita o trabalho do aluno quer em prazos de entrega, quer em custos (papel, 

tinteiros, fotocópias) sendo também uma forma de proteger o ambiente.  
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Fig. 4: Detalhe da interface gráfica da plataforma Moodle da componente de laboratório da 

disciplina de Máquinas Eléctricas 

 

A utilização das potencialidades da Moodle nas aulas de laboratório contribuiu para que os alunos 

se preparassem melhor para os trabalhos através da seguinte estratégia: 

No início de cada aula, os alunos tinham que responder, com consulta permitida, a 20 questões 

cujo teor constava do guião do trabalho dessa aula e num tempo suficientemente curto (20 minutos) que 

penalizava qualquer consulta. A plataforma automaticamente baralhava a ordem das perguntas, 

cronometrava o tempo, encerrava a prova e apresentava a classificação final. O facto dos alunos saberem 

que iam ter que responder a um questionário (Fig. 5) levava-os a prepararem-se, motivando-os para o 

estudo continuado, para se prepararem para os trabalhos práticos e para trazerem consigo os guiões 

respectivos. A utilização destes questionários constituía uma prova de avaliação que, por si só, levava os 

alunos a prepararem-se, estudando os guiões que incluíam as “matérias objectivo” que eram consideradas 

fundamentais para o aluno tirar partido da implementação laboratorial dos ensaios das máquinas 

eléctricas. Também o facto da classificação destes questionários ser imediatamente conhecida após a 

realização destes, servia de estímulo, desafiando-os a conseguir cada vez melhores resultados como se de 

um vídeo-game se tratasse. 

 

 
 

Fig. 5: Exemplo de questão de resposta múltipla de teste tipo americano (detalhe). 

 

 

A plataforma Moodle disponibiliza também uma outra ferramenta que faz um estudo estatístico 

dos resultados dos questionários apresentando várias variáveis estatísticas, como por exemplo médias, 

desvios padrões ou outras que permitem evidenciar as questões que possam ter sido mal formuladas 

beneficiando os alunos que obtiveram piores resultados. (Fig. 6) 
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Fig. 6: Análise estatística dos resultados dos questionários disponíveis na plataforma Moodle  

 

Além das potencialidades referidas são muitas as outras ferramentas que a plataforma 

disponibiliza, nomeadamente o fórum que permite enviar emails para todos os elementos da turma com 

avisos, esclarecimentos, etc.  

Na última aula da disciplina os alunos, em vez de fazerem o “mini-teste” habitual, responderam a 

um inquérito (Fig. 7) sobre a sua experiência de utilização do Moodle nesta disciplina. Foi gratificante 

verificar que a grande maioria achou benéfica a sua utilização e considerou que esta contribuiu de uma 

forma motivadora para que estes investissem mais tempo de estudo ao longo do decorrer do semestre, 

diminuindo o esforço de recuperação final em vésperas de exame. 

 

 
Fig. 7: Detalhe do inquérito aos alunos sobre a experiência de utilização da plataforma Moodle  

 

A utilização da plataforma Moodle, para o docente, leva a um maior investimento inicial, mas 

permite-lhe organizar a disciplina de um modo mais eficiente que noutras edições poderá constituir uma 

mais-valia. Além disso, a rapidez e facilidade de comunicação também lhe permite mais flexibilidade em 

fazer alterações ou actualizações encurtando o tempo de disponibilização de nova documentação.  

A adesão crescente dos docentes a esta nova ferramenta fomenta uma maior eficiência do processo 

ensino aprendizagem. Além disso, contribuiu também para uma melhor rentabilidade do tempo que o 

aluno investe no estudo pois, centralizando-lhe a informação de uma forma organizada, acessível e 

actualizada, permite-lhe também uma maior eficiência no seu processo de aprendizagem.  

 

Conclusão 

A plataforma Moodle constitui um bom suporte para o processo de ensino-aprendizagem, quer 

como complemento às aulas presenciais promovendo a extensão da escola a espaços informais, quer 

como ferramenta motivadora para consolidação de conhecimentos e desenvolvimento de competências. 
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Assim, ela pode provocar uma mudança no conteúdo curricular e nas metodologias utilizadas, 

redimensionando o papel do professor e do aluno. É assim um recurso flexível, e que se molda aos 

objectivos de cada um dos níveis de ensino estudados. O sucesso desta ferramenta depende, em grande 

medida, do desenho estratégico criado pelo professor e da sua adequação ao público-alvo e ao contexto e 

objectivos que o envolve. A competência e a confiança dos professores são factores decisivos na 

implementação da inovação nas práticas educativas como revelam alguns estudos citados por Peralta & 

Costa (2007). As experiências apresentadas podem ser exportadas para outros contextos, mas exigem 

sempre readaptação para serem práticas bem sucedidas.  
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Resumo 

 
Este projecto teve como principal impulso a necessidade sentida por futuros e novos tutores, em disciplinas 

de diversas áreas do conhecimento, em melhorar o seu desempenho como tutores virtuais, desenvolvendo quer as 

suas habilidades didático-pedagógicas intrínsecas à sua função, quer dos conhecimentos pertinentes ao 

manuseamento do Moodle.O impulso foi inicialmente satisfeito no grupo de estudos e culminou na criação de uma 

disciplina de Pós-Graduação "Instrução Programada e EaD em Educação Especial: Tutoria Virtual passo-a-passo”. 

Mas foi mais além, fluindo agora numa (ainda pequena) comunidade de aprendizagem e/ou prática. No decorrer do 

processo, foram-se cristalizando metas pessoais e de grupo, traçando caminhos condutores a estas mesmas metas, 

passo-a-passo, cada um e todos, tendo sempre em consideração que a motivação original em aprender se mantêm 

acesa através da constante contextualização e reflexão dos temas. Esta comunicação pretende enquadrar e descrever o 

percurso percorrido e esboçar as perspectivas objectivadas num futuro próximo. 

 

Palavras-Chave: Comunidade de Prática/Aprendizagem, Moodle, Ensino a Distância, Programação de Ensino/ PSI, 

Formação/Tutoria Virtual, Educação Especial 

 

Abstract 

 

This project had as main impulse the necessity felt from future tutors, in diverse areas of the knowledge, of 

improving their performance as virtual tutors, such as developing didactic and pedagogical abilities intrinsic to this 

function as virtual tutor, and improving their knowledge how to work with Moodle. The impulse was initially 

satisfied within one group of studies and culminated in the creation of one Graduation-Course titled " Instrução 

Programada e EaD em Educação Especial: Tutoria Virtual passo-a-passo”. But it is going far beyond, flowing now in 

one (still small) community of practice and/or learning. During this process, personal and group goals crystallized, 

tracing ways to these same goals, step-by-step, each one of the participants and all the group, having always in 

consideration that the original motivation in learning is maintained if there is a constant contextualization and 

reflection about the subjects. This communication intends to frame and describe the path taken and the perspectives 

for the future. 

 

Keywords: Community of Practice/Learning, Moodle, eLearning, Personalized System of Instruction (PSI), Virtual 

Learning and Tutoring, Special Education 

 

 

1. O contexto onde a comunidade está inserida 

Era 2006, o Departamento de Apoio Computacional ao Ensino a Distância (DeACED) convidava 

os docentes da UFSCar
6
 em geral, para conhecerem o “Ambiente de Aprendizagem Moodle”, cujo uso 

estava então sendo estimulado, sobretudo como apoio à atividade presencial. 

O Moodle foi adotado para auxílio ao ensino presencial na graduação, pós-graduação e extensão, 

cursos a distância e também para treinamento de técnicos administrativos da UFSCar. Surgiu da 

necessidade da administração superior da mesma em assumir o uso de software livre, demanda colocada 

                                                           
1 Laboratório Difusão em Ação/Departamento de Psicologia/CECH/UFSCar (sylviapanico@hotmail.com) 
2 Departamento de Apoio Computacional ao Ensino a Distância/UFSCar 
3 Departamento de Apoio Computacional ao Ensino a Distância/UFSCar 
4 Laboratório Difusão em Ação/UFSCar 
5 Programa de Pós Graduação em Educação Especial/UFSCar 
6 Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, São Paulo, Brasil 
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pelo governo federal brasileiro, e por ser um software livre com funcionalidades similares ao software 

proprietário WebCT anteriormente utilizado na UFSCar. 

A partir da adoção do Moodle, o DeACED assumiu a responsabilidade de gerenciamento dessa 

ferramenta, iniciando a formação dos docentes para o uso da referida plataforma de aprendizagem (LMS). 

 

2. O começo da nossa história com o Moodle 

Tudo começou quando, a professora
7
 responsável pelo nascer da Comunidade de Aprendizagem 

Moodle que aqui será relatado, depois de se aposentar como docente na UFSCar onde esteve vinculada 

por muitos anos, se reintegrava ao Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) como 

pesquisadora/professora/colaboradora. Era tempo de assumir também a coordenação de um laboratório de 

pesquisa, o Laboratório de Difusão em Ação (LDA), e repensar disciplinas sob sua responsabilidade 

anterior no PPGEEs. 

Respondendo à proposta do DeACED a referida professora, literalmente se encantou com as 

possibilidades vislumbradas com o Moodle e, sobretudo, com o “entusiasmo” do equipa de apoio técnico 

do DeACED. Entusiasmo entendido aqui como um equipa e uma plataforma “cheios de energia”, tudo o 

que ela vislumbrava em uma forma inovadora de criar condições de aprendizagem.  

Nesta época teve então contato com a publicação do Prof. Athail Pulino, Moodlebook 1.5.2 (Pulino, 

2002), entendida no DeACED como fonte primária de informações e batizada de “a bíblia do Moodle”.  

Transformar as disciplinas em questão em disciplinas a serem oferecidas na Plataforma Moodle, 

era um desafio a ser aceite. A equipa técnica do DeACED
8
 colocava-se na retaguarda para fornecer todo o 

apoio necessário. Juntos arregaçamos as mangas e resolvemos começar pelo começo, colocando a 

disciplina “Prevenção das Deficiências no Desenvolvimento Humano - Prevenção” no ar.  

Continuamos a caminhar junto com a equipa do DeACED, no desafio de realizar a 

adequação/oferta da referida disciplina, em sua primeira edição na modalidade a distância semipresencial, 

aprendendo a fazer, fazendo (segundo semestre de 2006). 

Em paralelo a professora foi estimulada a entrar em contato com o Prof. Athail Pulino 

(administrador e iniciador/responsável do Moodle Brasil
9
), tentando aprender por onde começar um 

aprofundamento sobre o Moodle, em tutoria virtual. 

Por ele conduzida, inscreveu-se no curso Treinamento de Tutores e Professores, 5ª Edição (TTP5), 

que tem entre seus principais objectivos capacitar os participantes no desenvolvimento de práticas 

colaborativas de aprendizagem utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo Moodle, tanto na ótica do 

aluno como do tutor/criador de um curso online. Teve o direito de ser “excluída” logo no começo, pois 

não havia “mesmo” entendido que estaria fora do curso se não cumprisse o primeiro prazo na entrega de 

“tarefas”. Esperneou mas de nada adiantou. Isto serviu para lhe fazer entender que não era nada animador 

lidar com esta forma “nada reforçadora” de gerenciar a plataforma, que por si parecia tão encantadora. 

Mas esta situação contribuiu também para lhe fazer entender que lá existia o que hoje chamamos de nossa 

“embaixadora”
10

, e “formadora de corpo e alma”, que poderia lhe ajudar a “entender e aprender Moodle” 

de uma forma motivadora. Era preciso aprender que, se quisesse aprender Moodle, naquele momento de 

fome de conhecimento, era preciso aceitar as regras do jogo. 

Efetivamente, a mesma só foi aceita para uma nova turma de TTP meses depois, e aí acabou “se 

enamorando” mesmo. Na plataforma do Moodle Brasil
11

 iniciou então a sua formação em Tutoria Virtual 

(TTP6/2006) onde idealizou o seu primeiro curso destinado a aprender criando condições de 

aprendizagem, o curso experimental “Namorando o Moodle, ou In Love”
12

. Este nome significava o que 

estávamos sentindo, o encantamento que faz com que nossos olhos brilhem no compartilhar o aprender, o 

enamoramento.  

Enquanto isto ocorria, a disciplina Prevenção caminhava, aprendíamos a fazer fazendo, buscando o 

conhecimento necessário onde dávamos conta de achar, discutindo as melhores alternativas, aprendendo, 

errando, corrigindo. E os alunos participantes da disciplina se divertiam conosco. Tentavam aprender 

juntos como usar os diferentes recursos, mal sabendo das nossas próprias dificuldades naquela época em 

entender como lidar com o Moodle.  No semestre seguinte (março de 2007), com os ajustes requeridos 

                                                           
7 Profa. Dra. Sylvia Panico 
8 Marcelo Pastre e Mário Trench  
9 Moodle Brasil: http://www.moodlebrasil.net   
10 Embaixadora: nomeação afetiva para Maria João Spilker, assim chamada em nosso Ambiente de Aprendizagem 

pelas contribuições em seu papel de colaboradora perita no Moodle 
11 (moodlebrasil.net) 
12 In Love: nome breve do curso “Namorando o Moodle” atribuído pela tutora virtual do TTP6, Maria João Spilker 

http://www.moodlebrasil.net/
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para uma disciplina introdutória ao aprender o Moodle no âmbito de pós-graduação do PPGEES, o curso 

“Namorando o Moodle” se transformou em disciplina optativa, de curta duração, disciplina pré-requisito 

e introdutória à disciplina “Prevenção”, agora sendo ofertada em sua segunda edição. 

Também foi um desafio “aprender a fazer, fazendo”. E assim, passo a passo, já em duas ofertas 

concluídas (2006/2007) estamos agora no segundo semestre de 2008 iniciando a terceira edição destas 

duas disciplinas, na modalidade Educação a Distância (EAD). 

Continuamos a aprender, aprendendo a fazer, e a cada oferta, as duas disciplinas vão adquirindo 

“cara nova”, mas sobretudo vão contribuindo pelo caminho em criar “uma cultura” Moodle entre os 

integrantes do PPGEES. 

 

3. A criação do Grupo de Estudos PSI & EAD:Tutoria Virtual passo a passo 

É interessante salientar aqui que estas duas disciplinas foram as disciplinas/experiências pioneiras 

dos alunos do PPGEEs com o “Ambiente de Aprendizagem Moodle”, e permitiram que alunos pós-

graduandos no referido programa começassem a sua trajetória na utilização da Plataforma Moodle. 

Acreditamos que isto tenha contribuído significativamente para que a coordenação do PPGEEs 

investisse no estabelecimento de parceria com a Secretaria Nacional de Educação Especial SEESP/MEC 

(segundo semestre de 2008), passando então a contribuir com o atendimento às demandas nacionais de 

capacitação de professores da rede publica de ensino fundamental na modalidade EAD, no âmbito da 

Educação Especial
13

.  

Muitos dos alunos do programa que foram apontados para serem professores/tutores das 

disciplinas a serem ministradas no curso de especialização referido (SEESP/MEC) haviam participado 

das disciplinas mencionadas. 

O desafio era o de como preparar rapidamente os futuros Tutores Virtuais de forma a mais 

adequada possível. Foi realizado então um treinamento de curta duração para o exercício da Tutoria 

Virtual em EAD no Moodle, para atuação como facilitadores e tutores virtuais no Curso SEESP. Este 

treinamento foi ministrado por docentes do Departamento de Ciência da Informação/UFSCar e de cuja 

oferta não participamos enquanto idealizadores, professores ou mesmo tutores. Pudemos acompanhar o 

referido treinamento, na condição de pesquisadores e “aprendizes”, como participantes, o que entendemos 

tenha sido de grande utilidade para a nossa aprendizagem coletiva. 

Neste contexto, entendemos que era chegado o tempo de investir na organização de um “Grupo de 

Estudos” onde os atores envolvidos (alunos do PPGEES) com o Curso SEESP, pudessem aprimorar sua 

formação em docência e Tutoria Virtual. Pensamos que este grupo ofereceria uma possibilidade concreta 

de apoio aos futuros/novos tutores, onde os mesmos pudessem discutir e buscar coletivamente por 

soluções frente às dificuldades que presumivelmente seriam por eles encontradas. Este grupo foi 

programado para ocorrer no Ambiente de Aprendizagem da UFSCar administrado pelo DeACED, sob a 

nossa responsabilidade direta. Foi a forma encontrada para apoiar os alunos do PPGEEs no 

desenvolvimento de suas habilidades para a Tutoria Virtual que se apresentava.  

Era nosso interesse também que este Grupo de Estudos aprofundasse as questões relativas ao 

aprender fazer, fazendo. Quem sabe os primeiros passos para o nascimento de uma Comunidade de 

Aprendizagem (CoP)
14

, onde a busca do conhecimento para o desenvolvimento das habilidades 

requeridas para a Tutoria Virtual no Ambiente de Aprendizagem Moodle interligada ao fazer, pudessem 

acontecer lado a lado, de forma coletiva e compartilhada.  

Associado a isto, havíamos entendido que seria desafiador construir uma ponte entre conceitos e 

metodologias em PSI (programação de ensino, instrução programada e individualizada, o passo a passo o 

seu caminho), e a forma de aprender Moodle enquanto atores da prática requerida, a exploração das bases 

da metodologia de ensino em EAD e mais especificamente da Plataforma Moodle. 

A existência do Grupo de Estudo foi consolidada logo após o término do treinamento para o 

exercício da Tutoria Virtual no Curso SEESP (Dezembro de 2007). De entre os vinte e um participantes 

que se interessaram inicialmente em participar do Grupo de Estudo proposto, quatorze deles efetivamente 

se vincularam ao Grupo de Estudo e dele passaram a participar com entusiasmo e assiduidade. O próprio 

contexto era favorável. É interessante observar também que dentre estes quatorze participantes, apenas 

um não havia participado de alguma das disciplinas anteriormente ofertadas sob a nossa responsabilidade.  
 

                                                           
13

 Curso de Especialização/Inclusão Escolar em Educação Especial 
14

 Comunidade de Aprendizagem, entendida aqui como equivalente à uma Comunity of Practice -CoP (Wenger, 

2004) 
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“Foi então que, estando a professora Sylvia em Portugal (coisas inesperadas da vida), em janeiro de 2008, 

era mister conhecer Maria João (a gentil tutora dos tempos de TTP/Moodle Brasil). Em um encontro “agendado” 

para “conhecer de perto “uma a outra”, se encontraram e sonharam/idealizaram juntas os primeiros passos a serem 

dados no contexto do referido “Grupo de Estudos” (saboreando, no Jerônimos, gostosos e imperdíveis pastéis de 

Belém). Era “a glória”, Maria João aceitara o desafio de estar conosco na “empreitada” tida pela frente.” 

 

O grupo foi batizado com o nome de “Grupo de Estudos PSI & EAD: Tutoria Virtual passo a 

passo”, incluindo a fome e a vontade de comer, ou seja, nossas motivações de então. Começamos a partir 

daí a jornada e ao mesmo tempo desafio de “aprender junto com seus integrantes” enquanto 

caminhávamos no desenvolvimento das habilidades requeridas para a prática da Tutoria Virtual em EAD.   

 

4. A mudança para estatuto de Disciplina e o cristalizar em Comunidade de Aprendizgem  

E para fechar o círculo de nossa historia até aqui, ao longo dos primeiros meses de andamento das 

atividades do Grupo de Estudos (janeiro a março de 2008), em função dos resultados concretos que 

estavam sendo revelados, o Grupo de Estudos alcançou o status de disciplina de pós-graduação, 

modalidade EAD, que passou também a ser denominada “Instrução Programada e EAD em Educação 

Especial: Tutoria Virtual passo a passo”. 

Em andamento no 1º semestre de 2008, a disciplina em questão preenche cada vez mais os 

requisitos básicos de uma Comunidade de Aprendizagem (Comunidade de Prática), apresentados por 

Etienne Wenger (2004). Atende aos três elementos que definem uma comunidade de Aprendizagem: 
  

1. Domínio: Tem de haver um assunto sobre o qual a comunidade fala. Temos pela frente os desafios de 

encontrar respostas focadas em um tópico de interesse comum, a formação e prática para a Tutoria Virtual 

em EAD, no Ambiente de Aprendizagem Moodle, com especificidade para a educação especial, o que lhe 

dá uma identidade. 

2. Comunidade: Os participantes têm de interagir e construir relações entre si em torno do domínio. A nossa 

comunidade emergente se caracteriza por ser um grupo que busca o conhecimento junto. 

3. Prática: Tem de existir uma prática e não apenas um interesse que as pessoas partilham. A nossa 

comunidade tem na prática o levantamento de suas questões para o aprender uns com os outros, 

compartilhando experiências,  trabalhando no Ambiente de Aprendizagem do Grupo de Estudos e trazendo 

para o mesmo as demandas encontradas em seus grupos experimentais para a prática da Tutoria Virtual. 

 

Temos agora que discutir os rumos desta “comunidade emergente”, com e entre os próprios 

participantes, assim como a oficialização da referida comunidade, o que já se encontra a caminho
15

 .  

Este é o passo que vislumbramos para garantir que o Grupo de Estudos fosse transformado em 

Disciplina de Pós-Graduação prosseguindo agora na forma de uma Comunidade de Aprendizagem, onde 

possamos, nós os participantes mais antigos, e os que a ela chegarem continuar a compartilhar “o 

aprender fazendo”, buscando pelo conhecimento e fazendo acontecer. 

Cumpre ainda ressaltar que integrantes do Grupo de Estudo/Disciplina agora já estão sendo 

convidados externamente para idealizarem e serem tutores de novos cursos vinculados ao PPGEEs.  

E a exemplo da estrutura atual de nossa prática, pretendemos garantir que os integrantes da Comunidade 

de Aprendizagem que se inicia possam continuar a ter, no Ambiente da Comunidade, um contexto central 

de aprendizagem coletiva. Este ambiente está sendo previsto para funcionar de forma articulada com 

grupos experimentais, para o apoio direto ao desenvolvimento de novos cursos idealizados por eles 

próprios, quer como professores, tutores ou pesquisadores, ao longo de sua futura caminhada. 

Desta forma a Comunidade de Aprendizagem está sendo idealizada como uma espécie de 

incubadora para o apoio à geração de novas práticas em EAD.  

 

5. “Aprender fazer fazendo” no ambiente Moodle 

O ambiente de aprendizagem Moodle está sendo utilizado como principal ferramenta de interação 

entre os envolvidos com o grupo de estudos/disciplina/comunidade de aprendizagem. 

As atividades desenvolvidas até agora foram de diversa naturezas, considerando sobretudo que a 

Plataforma Moodle foi utilizada para dar suporte às demandas de estudos e desenvolvimento de 

habilidades, para a  Tutoria Virtual, aos alunos do PPGEEs. 

                                                           
15   http://www.moodle.ufscar.br/course/view.php?id=797     

http://www.moodle.ufscar.br/course/view.php?id=797
http://www.moodle.ufscar.br/course/view.php?id=797
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Neste sentido procurou-se utilizar o Ambiente de Aprendizagem Moodle da UFSCar
16

 buscando-

se explorar a criatividade de cada aluno. Os participantes foram incentivados continuamente a se 

colocarem diante dos inúmeros desafios que surgiram a cada passo. Foram também introduzidos no 

universo do aprender as diferentes ferramentas existentes na medida em que elas foram sendo requeridas, 

na prática do próprio grupo ou no contexto do “Curso SEESP”.  

Adotamos a Programação de Ensino - passo a passo - com a postura de colocar o alimento na hora 

da fome, incentivando a que os participantes buscassem um aprendizado pessoal contextualizado no 

aprendizado coletivo, o caminhar junto ao crescimento do grupo.  

A seguir pode-se observar um exemplo de material instrutivo onde a metodologia “passo a passo” 

foi utilizada: 

 

Figura 1: Exemplo de recurso de material instrutivo com instruções “passo a passo“ para configurar o perfil 

pessoal 

 

Assumimos uma postura extremamente cuidadosa, para não mesmo escrever carinhosa, de forma a 

que os participantes se sentissem acolhidos em suas demandas. Nós, os responsáveis pelo grupo de 

estudos/ disciplina/comunidade emergente, nos transformamos literalmente em uma equipa de 

colaboradores
17

,  zelando o tempo todo pela interação e incentivo à participação e comprometimento. 

Pensamos que isto tenha sido e esteja sendo um diferencial importante na construção das relações 

necessárias à manutenção de um nível alto de motivação para a participação efetiva e comprometida com 

vinculação, bem representada pela fala de uma das participantes. Aqui um exemplo de uma mensagem 

postada por uma das participantes
18

: 

 

“A cada instante que fui interagindo com o ambiente de estudos, fui me aproximando de 

seus contatos e confesso que às vezes até sentia vontade de me distanciar dele (moodle), mas não 

                                                           
16 http://www.moodle.ufscar.br 
17 Equipa de colaboradores, composta por Alberto Oliveira e Kátia Dugnani que assumiram a duplo papel de apoio 

técnico e participantes do Grupo de Estudos; Maria João Spilker como professora colaboradora e nossa 

“embaixadora” na comunidade internacional  
18 Mensagem enviada por Kátia Dugnani na condição de participante do Grupo de Estudos 

http://www.moodle.ufscar.br/
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conseguia. Acho que a motivação é sempre aprender algo novo. É como um quebra-cabeça que te 

instiga a colocar as peças certas, no momento certo e oportuno”. 

 

Inicialmente adotamos o “Ambiente de Aprendizagem do Grupo de Estudos” como apresentado 

aos participantes na condição de alunos, mantendo apenas os recursos apresentados no momento em que 

um curso é criado na Plataforma, no formato Tópicos. 

Nesta fase inicial, mantivemos toda a interação com os participantes via Fórum de Notícias, 

utilizado tanto para enviar notícias como para atividades a serem realizadas, sem direito a que os 

participantes postassem mensagens iniciais, mas com direito a respostas. Isto foi adotando como 

estratégia para o “passo a passo”. Pretendíamos introduzir as demais atividades ou recursos quando fosse 

tempo de efetivamente “praticar usando e criando estas ferramentas”.  

 

 

Figura 2: Fórum de notícias (FN) no início das atividades do grupo, quando era a única ferramenta de 

interação 

 

Decidimos utilizar inicialmente apenas o primeiro tópico do bloco central, da tela de abertura do 

Ambiente, como um espaço reservado para “Biblioteca Virtual” do Grupo Estudo, onde começamos por 

postar as referências sobre Habilidades Básicas em Tutoria Virtual, e onde com o desenrolar dos trabalhos 

fomos postando outras referências de interesse, sempre atreladas às atividade e discussões desencadeadas.  
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Figura 3: Biblioteca Virtual 

A sequênciação das atividades que iam sendo propostas foi sendo planejada com o enfoque de 

sempre partir das demandas apresentadas pelos participantes ou pelos grupos. 

Assim o caminho trilhado foi realizar inicialmente o levantamento de habilidades já existentes no 

repertório dos participantes (Actual Performance), seguido por levantamentos de habilidades pretendidas 

individual e coletivamente (Ideal Performance) para serem desenvolvidas, confrontadas então com 

levantamentos de habilidades requeridas para a Tutoria Virtual definidas na literatura. Este passo baseou-

se em levantamento inicial efectuado junto aos participantes, sendo importante destacar que sempre que 

adequado e oportuno tentámos colocar um desafio, aguardar as opiniões dos participantes, disponibilizar 

material de apoio ajustado ao grupo e manter discussões. 

 

 

Figura 4: Planilha/ tabela de Habilidades atuais dos participantes (início das atividades do Grupo) 

 

 

Figura 5: Planilha/ tabela de Habilidades ideais dos participantes (início das atividades do Grupo) 
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Após realizado esses levantamentos das habilidades atuais e ideais dos participantes, foi realizado 

um levantamento das habilidades em Tutoria Virtual encontradas na literatura sobre o assunto, a fim de 

que os participantes pudessem compará-las com seus próprios universos de habilidades. 

 

 

Figura 6: Planilha de habilidades retiradas da literatura sobre Tutoria Virtual 

 

 

Figura 7: Planilha de habilidades retiradas da literatura sobre Tutoria Virtual (continuação) 
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Adotamos a apresentação dos resultados obtidos (individuais e em grupo) enviados via Fórum de 

Notícias e organizados no formato de tabelas (balanços gerais), postadas como anexos às mensagens. Este 

procedimento foi muito bem recebido e propiciou reflexões e discussões, assim como o repensar das 

próprias demandas, contextualizadas nas demandas gerais do grupo como um todo. 

 

Tudo o que fizemos até agora, faz com que o grupo se sinta como grupo e se interajude. 

 

Em algum momento todos fazem tudo, alguns se atrasam, alguns caminham no próprio ritmo, os 

atrasados voltam, o papel do moderador puxando e motivando, o caminhar de novo, a tabela periódica do 

que foi feito, o incentivo para retornar aos sumidos, o novo pique e por ai vai.  

 

 

Figura 8: Balanço das atividades no FN (Fases 1, 2 e 3) 

 

Por um longo tempo procuramos não alterar a forma já mencionada de apresentação das atividades 

propostas no Fórum de Notícias, até que entendemos que era chegado o tempo de avançar, agora no 

aprofundamento do conhecimento de cada ferramenta e recurso do ambiente Moodle. 

Começamos a explorar e a realizar discussões aprofundadas sobre o perfil de cada um 

incentivando discussões sobre a sua elaboração e postagem no Ambiente Moodle, fizemos revisões dos 

mesmos baseadas e fundamentadas pelas discussões. 
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Figura 9: Habilidades retiradas da literatura sobre perfil no Moodle 

 

Passamos pela análise da importância de elaboração de planejamento pessoal e em grupo, e 

chegamos então ao aprofundamento da identificação de temas de interesse de estudo no âmbito da EAD 

em educação especial, de forma a definir as características de interesses e contextualização dos grupos 

experimentais, a serem criados para o “aprender fazendo” ou o “fazer aprendendo”. Isto iria premear dali 

para frente as nossas atividades. 

Almejávamos que, além de termos Ambientes de Aprendizagem voltados para a prática das 

habilidades requeridas para a Tutoria Virtual, os participantes também tivessem um tema a explorar nos 

referidos cursos experimentais, pois sentíamos que era preciso contextualizar e aproximar os interesses 

pessoais de estudo na constituição dos diferentes grupos. 

Foram então abertos os chamados “Grupos Experimentais” denominados de “Tutoria 

Virtual:_Grupos Experimentais” (TV_GExp1 até TV_GExp5). 

Era tempo de começar o desenvolvimento de habilidades técnicas em ferramentas e recursos 

específicos de tutores no ambiente Moodle, e para tanto criamos o primeiro tópico no Ambiente do Grupo 

de Estudo, denominado “Sala de Encontros Virtuais dos Grupos - espaço reservado para o trabalho dos 

Grupos Experimentais”. 

Nesta sala abrimos links para os Grupos Experimentais denominados “TV_GExp 1.nome do 

grupo”, um para cada grupo criado, de forma a facilitar o acesso direto pelo próprio Ambiente do Grupo 

de Estudos, desenvolvimento de habilidades para trabalho em grupo utilizando ferramentas de  

comunicação síncronas e assíncronas. 

 Abrimos no mesmo tópico fóruns específicos para interação de cada um dos grupos com o nome 

“Fórum SOS: trabalho no Grupo 1.nome do grupo” para o incentivo de discussões assíncronas. Criamos 

chats para cada grupo, denominados “Encontro Virtual – Grupo 1. nome do grupo”   e incentivamos o uso 

de chats como ferramenta para discussão síncrona das demandas requeridas nas diferentes 

atividades/tarefas definidas para serem realizadas em grupo. 
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Figura 10: Sala de Encontros Virtuais dos Grupos 

 

Nas primeiras fases as atividades consistiam em “desenvolver habilidades” para “usar os recursos 

postados”, ao mesmo tempo em que eram discutidas as habilidades requeridas para a Tutoria Virtual, 

sendo enfatizado, sobretudo, o desenvolvimento de habilidades de moderação e liderança de grupos.  

Nesta Fase, criamos também, na Sala de Encontros Virtuais, um Fórum destinado ao apoio às 

demandas que os participantes estavam encontrando na prática da Tutoria Virtual do Curso SEESP
19

. Este 

novo Fórum foi denominado “Fórum SOS SEESP”, o que foi no transcorrer das fases seguintes um 

espaço intensamente interativo e rico em reflexões e contribuições.  

 

 

Figura 11: Discussão no Fórum SOS SEESP 

 

A partir das discussões que ocorreram no contexto do Fórum SOS SEESP, foi possível construir 

uma planilha com todas as dúvidas e demandas listadas pelos participantes, seguidas das soluções 

apontadas no próprio contexto do fórum em questão, como vemos na Figura 12. 

 

                                                           
19

 todos os 14 participantes eram tutores ou facilitadores no Curso SEESP/PPGEEs. 
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Figura 12: Planilha de dúvidas e soluções levantadas no Fórum SOS SEESP 

 

Esta planilha ilustra não só a relevância de uma Comunidade de Aprendizagem enquanto contexto 

que permite a concretização dos três elementos (domínio, comunidade e prática) propostos por Wenger 

(2004) para a definição de uma Comunidade de Prática, mas principalmente o papel de apoio que o Grupo 

de Estudos está desempenhando para o Curso SEESP. Este apoio exerceu influência na motivação e 

desempenho dos participantes tanto no Grupo de Estudos quanto no Curso SEESP. 

 

Passamos então à exploração de possibilidades de alterações do layout no ambiente Moodle. 

Considerando que o layout da UFSCar é configurado como “forçar o tema”, foram criados Grupos 

Experimentais de Apoio ”em um outro servidor “(servidor 2) , de forma a que os participantes pudessem 

exercitar a configuração dos layout de seus grupos. Isto gerou discussões ricas e ampliou as 

possibilidades vislumbradas com a Plataforma Moodle, assim como o “encantamento“ de todos com a 

riqueza das possibilidades. 

 

Para fechamento de cada uma das fases trilhadas os tutores trabalhavam na elaboração de planilhas 

de balanços, compilação e sistematização de dados, disponibilizando estes via Fóruns de Notícias, que até 

então tinha a função de suprir as demandas de postagens de Atividades.  
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Figura 13: Balanço de atividades (Fase 5) 

 

A experiência de trabalhar dando “feedback via tabelas despertou discussões e motivou à revisão 

de atividades atrasadas ou deixadas para depois, dando impulso às interações síncronas e assíncronas. 

Posteriormente os participantes foram estimulados a contribuir “aprendendo” a elaborar tabelas 

semelhantes, recebendo apoio para os ajustes sempre que requerido, trazendo contribuições interessantes 

para o grupo como um todo. 

Os participantes foram também estimulados a realizar análises comparativas entre o Ambientes do 

Grupo de Estudos e de seus próprios Grupos Experimentais, iniciando então um novo tempo, a partir do 

qual foi iniciado o estudo das Atividades existentes no “Box Inserir Atividades” (Moodle 1.6.5). 

Começamos pela atividade “Fóruns”, por considerarmos que esta atividade já permeava o nosso 

fazer e por ter sido uma das atividades de maior uso no Curso SEESP. 

Discutiu-se então a atividade “Fórum” adotando-se a prática de exploração de conteúdos 

inicialmente via literatura/textos seguida de discussões, exemplos, prática no curso e avaliações. 

 

 

Figura 14: Mensagem no Fórum de atividades (FA) 
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Foi nesse contexto da discussão sobre possíveis utilidades da ferramenta Fórum que foi criado um 

fórum específico para desenvolvimento das atividades (discussões, reflexões e postagens de arquivos), o 

Fórum de Atividades (FA). Assim, o Fórum de Notícias voltava a ter sua função original reestabelecida, 

que é noticiar os eventos do grupo.  

 

 

Figura 15: Mensagem no Fórum de notícias, agora com verdadeira função 

 

A partir de então (fim da Fase 5), novamente solicitamos o que entendiam os participantes de 

demandas atuais para a seqüenciação das atividades  a serem trabalhadas então. 

A opção ainda está sendo norteada pelas demandas de desenvolvimento de habilidades requeridas 

na prática do Curso SEESP, ou seja, aprender sobre Tarefas, Questionários e Administração de Notas. 

 

6. Apontamentos e conclusões 

Sobre os ganhos proporcionados com a utilização da Plataforma Moodle (Ambiente de 

Aprendizagem Moodle) podemos concluir que tem sido muitos, principalmente o de possibilitar 

oportunidades ricas de conhecimento e aprendizagem, assim como uma ferramenta que tem se 

demonstrado eficiente para o desenvolvimento de habilidades necessárias à aprendizagem e prática da 

Tutoria Virtual em EAD.  

Estamos aprendendo juntos, passo a passo, e isto tem propiciado a reflexão sobre nossas crenças e 

possibilidades sobre “o que é ensinar”, senão o ato de criar oportunidades de aprendizagem. 

Os professores podem estar mais próximos aos seus alunos, e as ferramentas síncronas e 

assíncronas possibilitam o apoio requerido. 

O Ambiente Moodle, de simples acesso e manejo, tem se revelado uma ferramenta eficiente e 

eficaz de prover feedback  e incentivo aos alunos/participantes, para a realização das atividades. Esta ação 

tem proporcionado um ganho importante nas interações considerando as duas direções do aprender 

fazendo, participantes interagem colocando suas demandas de conhecimento, suas dúvidas, suas 

curiosidades, suas contribuições. Tutores, facilitadores, professores, pesquisadores interagem como se 

estivessem constantemente presentes, aguardando o tempo certo para alimentar o que quer que seja, com 

o que forem capazes de buscar, organizar, planejar, elaborar e postar. 
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Figura 16: Interação em um Fórum do Grupo de Estudos 

 

Utilizando o Moodle podemos promover mudanças significativas, promover o engajamento de 

pessoas em um esforço coletivo de aprendizagem, em um domínio de interesse mútuo (Wenger,2004).  

Isto está realmente acontecendo neste nascer da “Comunidade de Aprendizagem: aprender fazendo passo 

a passo” aqui vislumbrada. 

Acreditamos que nada foi fácil e tão pouco esteja sendo fácil nesta caminhada. Mas acreditamos 

que o caminho se faria ao caminhar. 

Tínhamos o desafio, os muitos desafios a enfrentar, ficando mesmo difícil elucidar o maior deles, 

ou o principal. Precisávamos entender as nossas próprias dificuldades no Ambiente de Aprendizagem 

Moodle, precisávamos proseguir, “ter clareza” em nossos objetivos e nas instruções das atividades a 

serem programadas. Tínhamos a meta e uma metodologia de trabalho bem estabelecidas, mas 

precisávamos encontrar a forma mais adequada para a organização das informações no ambiente de 

aprendizagem, seja no âmbito público dos participantes, seja nos bastidores dos tutores. 

Mais ainda, precisávamos entender as reais demandas dos participantes, seus desejos, as 

necessidades a serem supridas. O desafio era também compreender o momento oportuno para saciar a 

sede por conhecimento de todos, os nossos, os responsáveis pela comunidade de estudo e aprendizagem 

que surgia, e os dos envolvidos em nos apoiar na trajetória, sobretudo dos participantes repletos de 

expectativas. 

Precisávamos aprender a dar feedbacks claros, construtivos, sintéticos e em curto intervalo de 

tempo. Era requerido cumprir os prazos previstos. Era preciso manter a motivação e aprender a respeitar 

os limites de tempo naturais de quem está em processo de “fazer pós-graduação”, tocar a vida profissional 

e familiar/pessoal, entre tantas outras demandas, inclusive as nossas. 

Tínhamos um objetivo, uma meta comum e isto foi importante para nos manter próximos, nos 

fazer sentir que pertencíamos a um time. Mas o desafio foi mesmo manter todos motivados, e produtivos. 

E para tanto, tivemos que nos engajar ativamente a maior parte do tempo, nos revezarmos e em muitas 

ocasiões sinalizar que os tutores podem também precisar de apoios. 

Com certeza, isto possibilitou que os participantes se organizassem e se ajudasse mutuamente, 

entre os grupos menores, mas também entre os diferentes grupos. Isto está sendo rico e pode ser ilustrado 

pelos fóruns nos grupos experimentais, e nos chats, que todos não usavam e hoje são muito ricos com 

encontros programados, reagendados e refeitos a um a dois ou com o grupo todo, e apoio aos que 

perderam com outros chats. Ainda no dizer da Kátia, enquanto “apoio técnico”: 

“Tudo o que é novo produz um impacto positivo e as expectativas são altas, mas deve-se ter 

em mente que após a fase de encantamento, deve-se ter um objetivo forte para que as explorações 

no ambiente persistam. O Moodle tem os seus encantos naturais, o fato de ser um ambiente rico e 
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com muitas ferramentas, mas que dependem também do uso que se faz dele, do papel dos que 

estão nos bastidores.” 

 

A maioria dos participantes aprova o uso desse tipo de ambiente em virtude das facilidades que 

lhes são oferecidas, como por exemplo, oportunidade de acessar a qualquer hora e em qualquer lugar. O 

moodle facilita a vida dos docentes por permitir um ambiente de acesso restrito e seguro, em relação aos 

seus conteúdos, um ambiente de fácil uso disponibilizando materiais e atividades. 

Aprendemos que ganhamos muito por termos caminhado passo a passo, em etapas/módulos, 

respeitando as fases de encantamento, exploração e enriquecimento, o caminhar de cada um, e sobretudo 

sendo flexíveis nas relações estabelecidas e nas atividades propostas.  

Com mais de um ano de trabalho já podemos sentir que os participantes estejam chegando à fase 

de exploração, sendo capazes de propor coletivamente a construção de seus próprios Ambientes 

Experimentais, de interagir agora “como uma comunidade de aprendizagem”. 

Observa-se maior descontração na elaboração das mensagens e instruções para atividades, 

interação contínua e constante e o uso bem estabelecido das ferramentas síncronas e assíncronas de 

comunicação. E isto pode ser observado nas mensagens postadas nos Fóruns, como por exemplo: 

 

 

Figura 17: Discussões entre os participantes em um dos fóruns do Grupo (FA) 

 

Concluímos que a plataforma tem permitido o estabelecimento de vínculos que estão sendo 

fortalecidos, fora mesmo da plataforma, e contribuindo com a consolidação de relações profissionais e 

mesmo afetivas entre seus integrantes, o que pode ser observado no espaço das interações. 
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Resumo 

 

Na sua origem o Projecto de Apoio OnLine do ISCAP (PAOL) tinha como principal fonte impulsionadora a 

necessidade emergente de desenvolver soluções sustentadas de integração das tecnologias como apoio às aulas 

presenciais ministradas na instituição. Este elemento impulsionador ainda hoje se mantém como uma das principais 

alavancas, agora alargada transversalmente nas áreas de conhecimento da instituição e na inclusão das competências 

didáctico-pedagógicas. Com o desenvolvimento do projecto, ganharam importância crescente as fontes próprias de 

criação de conhecimento e de soluções técnicas, capazes de responder aos anseios da comunidade escolar. Este artigo 

pretende enquadrar e explicitar, através da mostra de casos práticos e de uma análise dos resultados de uso da 

plataforma Moodle, o percurso seguido pelo projecto, a estratégia adoptada e as acções implementadas. 

 

Abstract 

 

Initially ISCAP’s Online Support Project (PAOL), was instigated by the emergent necessity to develop 

sustainable solutions in order to integrate technologies as a means to support the institution’s traditional in-class 

lessons. This propulsive element, still valid today as one of the main levers, has now transversally extended into the 

various knowledge areas within the institution and the inclusion of pedagogic-didactical competences. With the 

development of the project, the institution’s own sources of knowledge creation and technical solutions capable of 

answering the needs of the institutions’ community became ever more crucial. This article seeks to frame and explain, 

by showing practical cases and the analysis of the results as to the use of the learning platform Moodle, the path taken 

by the project, the strategy adopted and the actions implemented.  

 

Introdução 

Em 2001 foram adoptados pelo Conselho da Europa um conjunto de metas e objectivos a alcançar 

até 2010 em que se determinou que os sistemas de educação e formação deverão aliar qualidade, acesso 

generalizado e abertura ao mundo exterior. Nas conclusões do Conselho Europeu de Março de 2006 

salienta-se que a educação e a formação são factores muito importantes, não só para o desenvolvimento 

do potencial de competitividade da UE a longo prazo, como para a coesão social, pelo que se torna 

necessário acelerar os processos de reforma que conduzem à criação de sistemas educativos de grande 

qualidade e simultaneamente eficientes e equitativos. 

O Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais afirmou mesmo que “O Programa de 

Trabalho Educação e Formação 2010 constitui o quadro de referência estratégico para o desenvolvimento 

das políticas de educação e formação a nível comunitário, pretendendo fazer dos sistemas de educação e 

formação na Europa uma referência mundial de qualidade até 2010” (GAERI, 2007).  

Deste modo, o sistema educativo Português enfrenta desafios que obrigam ao aumento do 

desempenho e abertura a novos públicos, potenciando a aprendizagem ao longo da vida. Para dar resposta 

a estes novos desafios é fundamental uma racionalização de recursos e uma aposta nas novas tecnologias 

e metodologias de ensino e aprendizagem. As tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o e-

learning, surgem como capazes de desempenhar um papel fundamental na concretização dos objectivos 

definidos na Estratégia de Lisboa e posteriormente rectificados no Programa Educação e Formação para 

2010, sendo que é nossa percepção que, neste contexto, tal como afirma Alves (2008), a disponibilização 

de ambientes de aprendizagem centrados no aluno e que se adaptem às suas necessidades podem dar um 

contributo na mudança dos processos educativos. 

Tal como define o relatório para o Conselho Europeu sobre os objectivos futuros concretos dos 

sistemas de educação e formação, as novas sociedades e estruturas económicas são cada vez mais guiadas 

pela informação e o conhecimento. Os computadores, em especial, estão cada vez mais divulgados, tanto 

no trabalho como em casa, e esta relativa familiaridade com as TIC constitui, segundo o Conselho da 

Educação (2001), um pano de fundo a ter em conta na definição das necessidades futuras em matéria de 

educação e formação. 
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A Internet surge, assim, como um recurso igualmente essencial ao desenvolvimento da sociedade e 

da educação, sendo imprescindível um investimento continuado em infra-estruturas escolares 

(equipamento informático, redes e ligações à Internet), na pedagogia e na formação de professores, sendo 

notório que as TIC possuem os meios necessários para a melhoria da educação e formação, na medida em 

que apoiam os processos de aprendizagem através da comunicação, da simulação, da exploração, da 

resolução de problemas, assim como promovem o desenvolvimento de competências transversais. 

Para que as instituições de ensino superior estejam preparadas para esta realidade está já em curso 

uma mudança do paradigma educacional, que pretende tirar partido das vantagens que a sociedade da 

informação e do conhecimento trazem à educação. 

 

PAOL – Meio para a inovação de ofertas e práticas educativas  

Nesse sentido, o Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), criou, no 

ano de 2003, um organismo denominado por Projecto de Apoio On-line (PAOL)
1
, cuja principal missão é 

a de fomentar o uso da tecnologia educativa na instituição, de forma a promover um desenvolvimento 

substancial dos processos de ensino-aprendizagem e multiplicar a tipologia da oferta formativa.  

Conscientes de que o desenvolvimento e integração de tecnologias adaptáveis às necessidades 

emergentes é um dos grandes desafios que se coloca actualmente às plataformas de gestão da 

aprendizagem, o PAOL tem como principal ferramenta de suporte o Learning Managment System 

Moodle, dada a possibilidade que oferece de desenvolvimento de novos módulos e adequação às 

necessidades de uma realidade educativa altamente multidisciplinar. 

Este projecto procurou, desde a sua criação, promover uma política de expansão no que concerne à 

aplicação de novas práticas educativas, sendo que a introdução da plataforma de Moodle se tornou numa 

das intervenções nucleares à revisão e adopção de novas metodologias e abordagens pedagógicas no seio 

da instituição.  

Adoptou, por isso, como uma das suas missões, a participação activa no desenvolvimento de 

referências para a integração das tecnologias no ensino superior, através da contribuição com 

conhecimento e competências distintas na área do b-learning e da criação de conhecimento, baseado na 

investigação e desenvolvimento e na demonstração e formação sobre a aplicação sustentada das 

tecnologias com vista a potenciar aprendizagem e fazer frente às exigências de mudança actuais. 

A missão do PAOL assumiu-se como tripartida, podendo ser descrita e analisada sob a perspectiva 

da escola, dos professores e dos estudantes, procurando sempre reflectir um espírito de partilha e de 

evolução conjunta na construção de um futuro que envolvesse todos os actores da escola. 

Assim, a missão do PAOL para a escola é centrada na necessidade de contribuir para uma 

evolução pedagógica homogénea, decorrente da introdução e disseminação do novo paradigma de ensino-

aprendizagem suscitado pelo e/b-learning. No que concerne à missão perante a comunidade docente desta 

instituição, pode ser encarada como a prestação de um serviço de apoio pedagógico e técnico, conducente 

a uma evolução no processo de ensino aprendizagem potenciado pela plataforma open-source Moodle. 

Esta missão incide, igualmente, sobre os estudantes, factor decisivo na implementação deste projecto, 

tendo como contributo essencial o reforço dos meios e estratégias disponíveis para o apoio sustentado à 

obtenção de sucesso escolar. 

 

Processo de operacionalização do uso do Moodle 

1º Passo: Análise SWOT
2
 da realidade educativa institucional 

 

A utilização do Moodle foi, sobretudo no primeiro ano, reduzida, fruto das incertezas dos docentes 

da instituição relativamente às vantagens de uso da mesma. Dada a necessidade de implementar uma 

política educativa de inovação, que tivesse em conta os pontos anteriormente mencionados, procedeu-se a 

                                                           
1 www.iscap.ipp.pt/paol 
2 http://www.iscap.ipp.pt/paol/manuais.html 
2 SWOT – Sigla Inglesa utilizada na área de Marketing que representa as iniciais das palavras Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats, i.e. Forças - vantagens internas em relação à concorrência, Fraquezas - desvantagens 

internas em relação à concorrência, Oportunidades aspectos positivos com potencial de fazer crescer a vantagem 

competitiva, e Ameaças - aspectos negativos com o potencial de comprometer a vantagem competitiva.  

http://www.iscap.ipp.pt/paol
http://www.iscap.ipp.pt/paol/manuais.html
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uma análise SWOT da realidade institucional, com o propósito de tomar consciência das medidas a 

aplicar e os eixos prioritários de intervenção. 

Esta análise foi desenvolvida tendo em conta a necessidade de criar um instrumento credível de 

suporte à elaboração de estratégias futuras. Para além da definição dos objectivos e respectivos factores 

críticos de sucesso, era urgente e necessário reconhecer o estado actual da instituição, primeiro a nível 

interno, de modo a extrair o maior partido das forças (S - Strengths) e fazer face às fraquezas (W - 

Weaknesses) e, segundo, a nível externo, a fim de transformar em oportunidades (O - Opportunities) as 

ameaças (T - Threats). 

 

A tabela que se segue contém os resultados simplificados obtidos no final da análise. 

 

Forças Fraquezas 

Literacia tecnológica dos alunos; 

Acesso facilitado às tecnologias; 

Factor de motivação para os alunos; 

Gabinete de apoio permanente; 

Apoio dos órgãos de direcção; 

Comunicação facilitada entre os 

intervenientes; 

Acesso facilitado a um vasto conjunto de 

materiais didácticos e repositórios de 

aprendizagem; 

Trabalho interdisciplinar. 

Ainda alguma resistência à mudança por 

parte de alguns docentes; 

Falta de percepção do valor acrescentado; 

Falta de exemplos de boas práticas; 

Dificuldades tecnológicas por parte dos 

docentes. 

 

Oportunidades Ameaças 

Globalização do ensino; 

Adequação do modelo de Bolonha; 

Procura crescente do e-learning; 

Incremento da literacia tecnológica; 

Aumento da flexibilização do ensino; 

Exploração de novas metodologias 

pedagógicas; 

Alcance de novos e diferentes públicos; 

Projecção de imagem de actualidade da 

instituição; 

Diversidade da oferta educativa; 

Mobilidade de docentes e discentes; 

Aprendizagem ao longo da vida; 

Aumento de fontes de financiamento; 

Protocolos com entidades externas/ligação 

às empresas. 

Concorrência de outras instituições; 

Constante evolução tecnológica; 

Restrições orçamentais. 

 

Tabela 1: Análise SWOT PAOL 

 

 

 

2º Passo: Promoção de medidas 

 

Identificadas as fraquezas e ameaças de modo a contrariá-las, foram levadas a cabo diversas 

iniciativas que pretendiam fomentar o uso da plataforma como modo de complementar o ensino 

presencial.  

Foi, por isso, e como primeira medida, desenvolvido um esforço de formação dos docentes, que 

consistiu na realização de diversas acções de formação dirigidas aos diferentes níveis de dificuldade de 

utilização do Moodle – inicial, intermédio e avançado. Esta oferta de formação levou a que, por exemplo, 

entre o ano lectivo de 2006/2007 e o de 2007/2008 estivessem presentes nas acções de formação mais de 

150 docentes da instituição. 

Para as acções de formação, e não só, foram concebidos diversos manuais de utilização da 

plataforma Moodle, posteriormente adoptados em larga escala por outras instituições de ensino e 

formação, que pretendiam fornecer indicações precisas acerca do manuseamento da mesma. No ano de 

2007/2008 foi ainda concebida uma novidade neste âmbito, através do desenvolvimento de um ebook, 

que aborda o manuseamento da plataforma Moodle 1.7.2. e da disponibilização de novos manuais e/ou 
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manuais actualizados de utilização do Moodle, ELGG
3
 e LAMS (Learning Activity Management 

System); 

 

Foi ainda reforçado o apoio pedagógico e logístico, através do: 

1. Desenvolvimento de acções de formação sobre: 

a. manuseamento da plataforma Moodle  

b. criação e manuseamento de inquéritos on-line (LimeSurvey) 

c. uso dos e-portefólios (ELGG); 

 

2. Apoio aos docentes na: 

a. conversão e disponibilização de conteúdos on-line; 

b. organização estratégica da disciplina; 

c. acesso aos conteúdos e manuseamento da plataforma Moodle. 

 

A concepção de newsletters periódicas e de meios de comunicação e difusão deste projecto foram 

também fulcrais à manutenção de uma política de comunicação que pretende criar laços entre a equipa e 

os restantes utilizadores e reforçar o espírito de partilha e de comunidade. Alargou-se, ainda, o âmbito de 

acção através da abertura de um Espaço Docentes, uma sala com software diverso onde o docente tem ao 

seu dispor os meios técnicos que permitem o desenvolvimento de conteúdos mais motivadores e 

desafiantes para as aulas e para os alunos. 

Finalmente, a disponibilização de algumas secções do site em inglês foi também um passo 

importante quer para a internacionalização do projecto, quer para a integração de alunos Erasmus. 

Acrescenta-se, por último, o facto dos membros do PAOL terem participado e organizado diversos 

eventos de natureza científica com vista à aquisição de novas competências e à recolha de exemplos de 

boas-práticas para aumentar a capacidade de acção deste Projecto. 

 

Análise dos resultados obtidos 

A aplicação das medidas definidas anteriormente conduziu a um conjunto de resultados que iremos 

demonstrar brevemente em seguida, sob duas perspectivas: 

1. Caso prático de análise de competências criadas no ensino da matemática 

2. Resultados de uso da plataforma a nível global 

 

Esta análise parte do particular para o geral para que se possa perceber a boa aceitação e o papel 

positivo desempenhado pela correcta integração e exploração que a ferramenta Moodle permite. 

 

Caso prático de análise de competências criadas no ensino da matemática  

 

Na sua origem o PAOL tinha como principal fonte impulsionadora a necessidade emergente de 

desenvolver soluções sustentadas de integração das tecnologias como apoio às aulas presenciais 

ministradas na instituição. Este elemento impulsionador ainda hoje se mantém como uma das principais 

alavancas agora alargada transversalmente nas áreas de conhecimento da instituição e na inclusão das 

competências didáctico-pedagógicas. 

Com o desenvolvimento do projecto ganharam importância crescente as fontes próprias de criação 

de conhecimento explicito e tácito, que são hoje uma parte essencial da vida do PAOL. Este 

conhecimento é adquirido por diversas vias nomeadamente: 

1. Pelo conhecimento acumulado pelos seus intervenientes, composto por elementos 

doutorados, em doutoramento e mestrados na área de b-learning; 

2. Formação contínua dos seus elementos que têm vindo a participar em vários cursos de 

actualização técnico-pedagógica, especializações, mestrados e doutoramentos; 

3. Presença em conferências, congressos e seminários, nacionais e internacionais, quer pela 

assistência, quer pelas apresentações de comunicações ou pela própria organização. 

Estes factores e a necessidade de rentabilização do Moodle em todas as áreas do conhecimento, 

levaram a que, por exemplo, fosse desenvolvido um especial esforço no sentido de compreender de que 

forma a matemática poderia ser integrada no Moodle, nomeadamente no que diz respeito às fórmulas e 

outros elementos específicos. 

                                                           
3
 http://classic.elgg.org/ 



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

 

71 

 

Assim, aquelas que, até há pouco (com versões mais antigas do Moodle), pareciam ser tarefas 

impossíveis, de que é exemplo a introdução de fórmulas matemáticas numa questão dum teste ou até 

mesmo num simples comentário, são agora tarefas de resolução fácil. O Moodle aceita textos com 

características específicas (expressões matemáticas, letras gregas e uma enorme variedade de símbolos) 

desde que escritas usando LaTeX (um sistema de processamento de texto usado na produção de qualquer 

tipo de documento, mas especialmente científicos e matemáticos, pauta-se pela elevada qualidade 

tipográfica). 

Para aqueles que estão menos familiarizados com a “linguagem” própria deste sistema poderão 

usar ferramentas de apoio disponíveis na Internet, de acesso livre, como por exemplo o TeXaide 

(http://www.dessci.com/en/products/texaide/). O TeXaide não faz mais do que “traduzir” expressões 

matemáticas, escritas num editor de equações bastante intuitivo, em “expressões LaTex”, quando 

copiadas para a plataforma Moodle. 

Trata-se de uma solução gratuita, acessível e que deverá abranger, de forma mais ou menos 

satisfatória, a generalidade das situações pretendidas. Para aqueles que já utilizam editores de (La)TeX, 

no processamento de documentos (de acesso livre como TeXMaker ou não, como o WinEdt), vêm a sua 

tarefa facilitada por não necessitarem de tradutores, isto é, por escreverem de imediato a “linguagem” que 

o Moodle entende – o LaTeX. A Figura 1 mostra, a título de exemplo, uma questão simples de Álgebra 

Linear onde foram usadas matrizes, numa questão de um teste do Moodle, e que poderá ilustrar o que foi 

descrito anteriormente. 

 

 
Figura 1: Exemplo simples de uma questão num teste de Álgebra Linear com “simbologia matemática” 

 

 

No que respeita à linguagem matemática em específico, o LaTeX contorna os problemas 

aparentemente levantados pelo Moodle na questão dos “Testes”. Porém, os testes poderão ser ainda mais 

facilitados, independentemente da linguagem matemática se for usado um código próprio. Um teste pode 

ser construído de forma rápida e simples usando um editor de texto como o Word. Assim, um “Teste” 

pode ser usado de forma mais alargada, incentivando, por exemplo, os docentes para o trabalho em 

equipa, pela fácil partilha de documentos. Também neste processo simplificado de introdução de questões 

em testes pelo uso de ficheiros com extensão “.doc” é possível introduzir símbolos e caracteres 

matemáticos seguindo o processo anteriormente descrito. 

Em suma, um docente poderá construir um teste, em poucos minutos, ao importar, na actividade 

“Teste”, um ficheiro “.doc” no qual, usando código próprio, deverão estar explicitadas as questões que 

desenvolveu (com ou sem simbologia matemática). 

Outro ponto de interesse e com grande potencialidade é a introdução do módulo WIRIS instalado 

na plataforma Moodle. Este módulo permite trabalhar temas como Aritmética, Álgebra Linear, Equações 

e Sistemas, Análise, Funções, Progressões, Geometria, Gráficos 2D e 3D, Estatística, Cálculo 

Combinatório, etc. 

Uma das qualidades deste módulo reflecte-se na representação gráfica, na forma como os gráficos 

podem ser manipulados, isto é, a possibilidade de analisar detalhes, ampliando ou reduzindo imagens, 

rodando eixos em tempo real, dando ao aluno várias perspectivas sobre a mesma situação. A Figura 2 

mostra duas situações em que um mesmo gráfico 3D pode ser rodado e ampliado/reduzido.  

 

http://www.dessci.com/en/products/texaide/
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Figura 2: Mesmo gráfico 3D visto sob dois ângulos 

 

Na Figura 3 está representado o “código” (à esquerda) que dá origem ao gráfico (à direita). Trata-

se de um código simples e bastante intuitivo. É permitido adicionar ou retirar condições, possibilitando 

experimentar e testar novas situações de uma forma bastante rápida e apelativa. 

 

 
Figura 3 - Código usado na construção de Gráfico 3D 

 

Como já foi referido anteriormente, as potencialidades do Wiris vão muito além da gráfica. Na 

Figura 4 é dado a conhecer um dos inúmeros exemplos possíveis, agora na área da Estatística, mais 

exactamente Estatística Descritiva, onde são usadas as funções do Wiris para calcular a média, a mediana, 

a variância, o desvio padrão (corrigido) e 3º quartil. 

 

 
Figura 4: Algumas das funções básicas de Estatística disponibilizadas pelo Wiris 
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Análise dos resultados de uso da plataforma a nível global 

 

Assim, este ano é de assinalar um crescimento substancial da adesão dos docentes ao Moodle, já 

tendo ultrapassado os 160 – o que constitui mais de 60% do corpo docente. Tal como se pode observar 

pela análise dos dados que a seguir apresentamos, o tráfego de dados é constante e tem vindo a aumentar 

o que prova que o projecto está já numa fase sustentada de desenvolvimento e aceitação. Os Gráficos 1, 2 

e 3 referem-se, fundamentalmente e por esta ordem, ao tráfego de dados e números de visitas registados 

mensalmente, diariamente e ao longo de 24 horas. A Tabela 3 indica quais os tipos de arquivos que foram 

disponibilizados e consultados ao longo do 2º Semestre do ano lectivo de 2007/08. 
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Gráfico 1: Histórico Mensal 2008 

 

Mês Visitantes únicos Número de visitas Páginas Hits Bytes 

Jan 2008 19570 34719 1084475 2656204 65.21 GB 

Fev 2008 15031 23708 643591 1522444 31.00 GB 

Mar 2008 13782 24498 994674 2178743 56.87 GB 

Abr 2008 14154 27119 1005462 2262300 69.70 GB 

Mai 2008 13686 24714 782168 1777114 53.88 GB 

Jun 2008 6537 11297 348936 809743 27.09 GB 

Total 82760 146055 4859306 11206548 303.74 GB 

Tabela 1: Histórico Mensal 2008 
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Gráfico 2: Análise do uso diário – Junho 2008 

 
 

Dia Numero de visitas Páginas Hits Bytes 

01 Jun 2008 656 19339 43726 1.23 GB 

02 Jun 2008 1204 36696 91545 2.73 GB 

03 Jun 2008 1052 33226 76709 2.52 GB 

04 Jun 2008 1035 33392 76353 2.83 GB 

05 Jun 2008 999 32999 75685 3.48 GB 

06 Jun 2008 738 24294 55387 2.19 GB 

07 Jun 2008 468 15295 33447 1.45 GB 

08 Jun 2008 643 18480 40706 1.45 GB 

09 Jun 2008 996 29762 69532 2.22 GB 

10 Jun 2008 799 22556 49373 1.45 GB 

11 Jun 2008 1138 33715 77648 2.28 GB 

12 Jun 2008 1190 36114 87068 2.32 GB 

13 Jun 2008 379 13068 32564 966.87 MB 

     

Med 869.00 26841.23 62287.92 2.08 GB 

Total 11297 348936 809743 27.09 GB 

Tabela 2: Análise do uso diário – Junho 2008 
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Gráfico 3: Exemplo de uso ao longo de um dia 

 

Tipos de Arquivos Hits Percentagem Bytes Percentagem 

 gif Image 333108 41.1 % 95.25 MB 0.3 % 

 php Dynamic PHP Script file 263678 32.5 % 4.70 GB 17.3 % 

 Js JavaScript file 100012 12.3 % 306.11 MB 1.1 % 

 pdf Adobe Acrobat file 36691 4.5 % 15.57 GB 57.4 % 

 html HTML or XML static page 36002 4.4 % 970.50 MB 3.4 % 

 jpg Image 16951 2 % 1010.17 MB 3.6 % 

 png Image 10168 1.2 % 427.89 MB 1.5 % 

 doc Document 4794 0.5 % 855.24 MB 3 % 

 ppt Document 3317 0.4 % 1.56 GB 5.7 % 

 xls Document 1032 0.1 % 73.25 MB 0.2 % 

 zip Archive 1019 0.1 % 637.08 MB 2.2 % 

 docx   821 0.1 % 53.74 MB 0.1 % 

 css Cascading Style Sheet file 521 0 % 992.80 KB 0 % 

 accdb   224 0 % 276.21 MB 0.9 % 

 xlsx   188 0 % 2.90 MB 0 % 

 dotx   151 0 % 9.10 MB 0 % 

 pptx   133 0 % 23.30 MB 0 % 

 htm HTML or XML static page 129 0 % 11.38 MB 0 % 

 mpp   110 0 % 20.25 MB 0 % 

 pps Document 98 0 % 96.81 MB 0.3 % 

 mdi   72 0 % 25.70 MB 0 % 

 tiff   71 0 % 128.97 MB 0.4 % 

 rar Archive 62 0 % 104.89 MB 0.3 % 

 dat   55 0 % 5.55 MB 0 % 

 bmp Image 42 0 % 30.53 MB 0.1 % 

 flv   40 0 % 72.80 MB 0.2 % 

 Desconhecido 36 0 % 442.40 KB 0 % 

 tif   34 0 % 21.71 MB 0 % 

 mdb   34 0 % 17.37 MB 0 % 

 wmv Video file 26 0 % 40.76 MB 0.1 % 

 pub   21 0 % 13.91 MB 0 % 

 ttx   20 0 % 1.58 MB 0 % 

 ppsx   18 0 % 17.77 MB 0 % 

 chm   15 0 % 2.88 MB 0 % 

 wma Audio file 14 0 % 16.04 MB 0 % 

 xlsm   9 0 % 6.16 MB 0 % 

 txt Text file 7 0 % 114.56 KB 0 % 

 swf Macromedia Flash Animation 5 0 % 814.45 KB 0 % 

 mpg Video file 4 0 % 7.32 MB 0 % 

 mp3 Audio file 3 0 % 1.50 MB 0 % 
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 mht   3 0 % 542.12 KB 0 % 

 wav Audio file 2 0 % 5.15 KB 0 % 
 

Tabela 3- Tipos de arquivos disponibilizados e consultados 

 

Estes dados, de leitura simples, permitem perspectivar que venha a ocorrer, no próximo ano 

lectivo, a adesão e a colaboração de um número ainda maior de docentes, de modo a atingirmos a quase 

totalidade dos docentes. Isso irá traduzir-se num aumento do número de unidades curriculares com 

conteúdos on-line e na consequente diversificação da oferta educativa. 

Conclusão 

O PAOL, ciente das realidades emergentes, tem procurado, ao longo do seu percurso, dar uma 

resposta adequada aos desafios acima descritos. Para além da disponibilização da plataforma e da oferta 

de formação, caminha no alargamento da sua área de actuação a fim de circunscrever a componente 

pedagógica associada aos processos de formação.  

A capacidade de resposta, deste e doutros projectos idênticos, no desenvolvimento de soluções de 

integração das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem tem, na nossa perspectiva, que estar 

suportada num conjunto alargado de competências ligadas à área das tecnologias educativas. Sempre que 

necessário deverá incorporar competências externas, numa lógica de complementaridade reconhecendo 

que a crescente complexidade tecnológica das soluções exige o intercâmbio de diversas áreas científicas e 

tecnológicas procurando soluções distintas e inovadoras.  

O ano lectivo de 2008/2009 perspectiva-se como sendo mais um ano de consolidação e expansão 

de actividades e projectos, uma vez que tem vindo a ganhar amplitude no processo de 

ensino/aprendizagem do ISCAP e junto de outras instituições externas. O projecto prevê, para o próximo 

ano lectivo, um aumento da oferta de recursos, serviços e oportunidades de formação à comunidade 

interna e a propagação das actividades pedagógicas e científicas dirigidas quer a um público interno quer 

externo, ciente contudo de que o recurso bem sucedido aos novos conteúdos e serviços depende, em larga 

medida, da qualidade do ensino e do empenho dos professores. 

Se se pretende que a aprendizagem electrónica contribua de modo eficaz para o objectivo 

fundamental de "tornar o espaço europeu de aprendizagem ao longo da vida uma realidade", os 

professores e formadores terão de desempenhar um papel vital, não só na utilização dos recursos de 

aprendizagem electrónica, mas também na sua concepção, fornecendo perspectivas, retorno de 

informação e conselhos aos produtores daqueles materiais sobre as respectivas qualidade e flexibilidade 

em função de necessidades diversas.  

Impõe-se, finalmente, que os produtos e serviços de aprendizagem electrónica, para além de 

deverem levar em consideração os estilos pessoais de aprendizagem, contribuam para fomentar a 

responsabilidade e participação individuais no processo de aprendizagem ao longo da vida. 
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Resumo 

 

Com esta comunicação pretende-se partilhar a prática em torno da utilização do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle no contexto do ensino presencial. Esta reflexão terá por base a experiência vivenciada na 

Escola Básica 2/3 de Toutosa e ocorreu durante o segundo período, com uma turma do nono ano de escolaridade, na 

disciplina de História. Ao longo do processo de implementação e dinamização da plataforma de aprendizagem foram 

sendo registados os dados sobre os contextos facilitadores da sua utilização, todas as implicações pedagógicas e 

obviamente também as dificuldades. Subjacente a esta intervenção prática esteve o modelo pedagógico sócio 

construtivista que reserva ao aluno um papel mais activo no decorrer das actividades dinamizadas no ambiente virtual 

de aprendizagem.Com base nos dados resultantes desta experiência vivenciada in loco, realiza-se uma reflexão em 

torno da utilização da plataforma de aprendizagem Moodle, potencialidades pedagógicas deste espaço virtual que se 

dissemina a grande ritmo pelas escolas portuguesas. 

 

 

Abstract 

 

This communication is intended to share the experience involving the use of the Moodle Virtual Learning 

Environment in a Face-to-Face classroom setting. It will be based on the experiment which took place in the school 

“Básica 2/3 de Toutosa” during the second school term with 9th year students in the History class. During the 

implementation and development of the learning environment the data concerning its use was registered, that is, all 

the contexts of its use, all the pedagogical implications and obviously all the difficulties encountered.  Underlying this 

practical intervention was the social constructivist model, which destines for the students a more active role during 

the development of the activities in the virtual learning environment.Based on the data resulting from this “live” 

experiment, a ponderation is made around the use of the Moodle learning platform and the pedagogical potential of 

this virtual space, which is spreading fast among Portuguese schools. 

 

 

 

 

Enquadramento 

Após mais de uma década de ensino, acentua-se a necessidade de procurar formas eficazes e 

facilitadoras de aprendizagem, que vão ao encontro das expectativas e necessidades dos alunos.  

O aparecimento da internet como meio de comunicação potenciou novos padrões de interacção 

social, com a formação de comunidades virtuais. Estas comunidades afirmam-se no espaço pedagógico 

usando sistemas de formação mista - Blended-learning -, onde se incluem duas componentes: a 

componente online e a componente presencial. A componente presencial, matriz do ensino tradicional, 

dificilmente será completamente substituída, mas a introdução do e-learning no ensino acarretará uma 

disseminação do conhecimento, com a criação de comunidades de aprendizagem, mas também reforçará 

os valores de cidadania e competências na sociedade de informação. Procurar referências de boas práticas 

na introdução de cenários de b-learning (Martyn, 2003) não deve servir para substituir o professor mas 

para melhorar todo o processo de ensino e aprendizagem através de uma prática auto-reflexiva que seja 

formadora e/ou reformadora de métodos e hábitos, para melhor. 

Assim, aproveita-se o recente surgimento de softwares como o Moodle que permitem produzir e 

gerir actividades educacionais baseadas na Internet com base pedagógica e uma abordagem social - 

construtivista da educação. Com a dúvida sobre o potenciador uso benéfico dos computadores no ensino 

presente (Joy & Garcia, 2000; Oppenheimer, 1997), mesmo nos países mais ricos, (OCDE, 2005) os 

resultados para quem lida com o ensino na prática são surpreendentes.  

A proliferação de ambientes virtuais de aprendizagem exige uma clarificação tão clara à questão 

de se saber se o seu uso é positivo e em que circunstâncias, que não deixe dúvidas sobre a sua utilização.     

Aprender com computadores na escola ou através deles em casa parece ser hoje uma necessidade 

incontornável. Trata-se antes de saber se, enquanto professores, nos podemos apoiar nos ambientes 

mailto:armando.o@netcabo.pt
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virtuais de aprendizagem e fazer deles ferramentas cognitivas (Jonassen, 2007) que num projecto 

construtivista permitam ao longo do processo ensino - aprendizagem enquadrar os alunos em actividades 

significativas. 

A aplicação de novos meios tecnológicos à sala de aula tradicional, embora não resolva por si só 

os variadíssimos problemas da educação, não deve limitar quem no terreno procura compreender e 

aperfeiçoar a sua pratica quotidiana. Melhorar a prática quotidiana deve ser um instrumento de mudança 

social quando o outro é aquele que se ensina, seja esse outro o grupo turma clássico ou  uma comunidade 

de aprendizagem definida como (Palloff & Pratt, 1999 ) veiculo através do qual a aprendizagem online 

ocorre. Nestas comunidades de aprendizagem Tapscott (citado por Correia & Tomé, 2007) defende que a 

Geração Net (Netgeneration) “demonstra possuir maiores padrões de exigência, quando comparada com 

a geração anterior”, mas apesar disso a utilização dos recursos tecnológicos na escola não deve ser 

desacompanhada ou desinserida de um projecto educativo claro, de forma a evitarem-se “próteses 

tecnológicas”(Lajus & Magnier,1998). Os recursos tecnológicos devem permitir ultrapassar o frequente 

isolamento com que muitos professores trabalham, mesmo que a prática reflicta um gosto acima da média 

pela inovação tecnológica. Como refere Pouts-Lajus & Riché Magnier (1998) ”nestas condições, as 

práticas de terreno permanecem dispersas, difíceis de estabilizar, ameaçadas por acréscimo pelas 

mudanças tecnológicas”, não obstante se reconhecer que também é pelo trabalho quotidiano dos 

professores que passa a inovação tecnológica. 
Como projecto de desenvolvimento contínuo desenhado para apoiar o social - construtivismo 

educacional, o Moodle conjuga um sistema de administração de actividades educacionais com um pacote 

de software desenhado para ajudar os educadores a obter alto padrão de qualidade em actividades 

educacionais on-line. 

A expansão do Moodle pelo mundo tem sido comprovada por muitos estudos que atestam a sua 

implantação nos mais variados meios educacionais de diferentes níveis. A nível universitário estudos de 

comparação entre a satisfação dos utilizadores entre diferentes plataformas são esclarecedores. Em estudo 

comparativo a universidade de Bolton (Munoz & Duzer 2005) apresenta a satisfação dos estudantes em 

usar Moodle em 37,5%. No mesmo sentido, vai o estudo (Machado & Tao, 2007), que conclui que o 

Moodle é mais eficaz como sistema de gestão de aprendizagem. O estudo de avaliação de plataformas 

open source, realizado em 2005 (Graf & List) demonstra que o Moodle tem uma performance superior a 

todas as outras plataformas e tem maior capacidade de adaptação a diferentes necessidades e contextos 

pedagógicos. Também o estudo (Winter, 2006) sobre a utilização e adequação das plataformas de  

elearning proprietárias e open source para suportar o ensino no local de trabalho, na Nova Zelândia, 

conclui que o Moodle é a melhor solução. Esta tendência é também evidente nos resultados apresentados 

pelo ITC “Instructional Technology Council” (Lokken et al., 2008), que indica o aumento da presença do 

Moodle em 154 Institutos de Ensino Superior.  
Em Portugal, os centros de competência são responsáveis pelo acompanhamento e dinamização 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas escolas básicas e secundárias. Aproveitando o 

trabalho preliminar realizado pela Associação Portuguesa da Telemática Educativa (EDUCOM - APTE) e 

desenvolvido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa  (FCT/UNL) a 

Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola, do Ministério da Educação (ECRIE) 

desenvolve o projecto designado moodle-edu.pt, projecto este, que visa dar início à disseminação desta 

plataforma por todo o ensino básico e secundário. Procura-se com o projecto moodle-edu.pt: 
 disponibilizar um espaço on-line de apoio ao desenvolvimento de acções da equipa de missão 

CRIE, designadamente na área de formação de professores TIC, de projectos educativos em TIC 

e outras desenvolvidas pela equipa de missão ou pelos seus parceiros  

 criar um espaço fundador do projecto moodle-edu-pt, da mesma forma que se procura “lançar 

um movimento de potenciação do ensino e aprendizagem online por todos os actores do ensino 

básico e secundário, através da apropriação generalizada da plataforma Moodle.” 

O projecto conta com a participação activa dos Centros de Competência CRIE, redes de centros de 

formação, associações e outros, e ainda com a participação prevista dos centros de formação de 

professores seus formadores e escolas.  

Este projecto dinamiza um serviço Moodle para cada escola interessada, a cargo da Fundação para 

a Computação Científica Nacional, (FCCN), pioneira na disponibilização de Internet às escolas do ensino 

básico e secundário.  

O Moodle serve também de plataforma de trabalho conjunto com as escolas na formação de 

Professores em TIC, sendo a dimensão do trabalho on-line uma das características a desenvolver nos seus  

diversos projectos. 

Articula-se assim a disponibilização de um ambiente digital de trabalho, definido, pela equipa 

CRIE na apresentação do projecto moodle-edu.pt, como capaz de criar Campus Virtuais nas escolas do 

ensino básico e secundário, de acordo com os objectivos do Programa Ligar Portugal (2005).  
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Recorde-se que no âmbito deste programa foi elaborado um diagnóstico da realidade portuguesa 

que apontava entre outras evidências: 

 a baixa taxa de penetração da Internet relativamente à média Europeia, particularmente associada 

a níveis de info-exclusão significativos na população com mais de 25 anos e com níveis de 

instrução inferiores ao 9.º ano de escolaridade, os quais representam cerca de 5 milhões de 

portugueses entre os 25 e os 74 anos; 

 a fraca penetração dos computadores pessoais nos agregados familiares; 

 os cidadãos que recorrem à Internet fazem-no em larga medida para usufruir de serviços básicos 

como o correio electrónico, não reconhecendo ainda outros benefícios ligados ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação; 

Na sequência do diagnóstico foram propostas pelo mesmo programa medidas futuras para 

desencadear processos conducentes a uma real apropriação das tecnologias da informação e da 

comunicação pelas pessoas, empresas e outras organizações. Uma dessas medidas passa por assegurar o 

cumprimento da estratégia de Lisboa, no âmbito da qual a ênfase nas TIC baseia‑se no reconhecimento 

do seu papel crítico na promoção do conhecimento e da inovação, combatendo a exclusão no acesso ao 

conhecimento. 

As linhas de acção definidas no programa Ligar Portugal (2005) apresentam as várias orientações 

estratégias, uma delas visa “Transformar a educação, formar e desenvolver competências” acrescentando-

se no documento oficial que se procura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É legitimo então sublinhar a declaração de intenções do projecto moodle-edu.pt que a 

“comunidade de utilizadores educativos portugueses cresça de forma a atingir a massa crítica necessária 

a que o seu uso possa ser explorado colaborativamente e usado de forma rotineira o Moodle como 

enriquecedor das situações de ensino e de aprendizagem, tanto nas aulas do ensino básico e secundário, 

como em acções de formação formal ou informal, em projectos, grupos de trabalho, etc., quer na sua 

dimensão de trabalho presencial quer a distância.”Não pode deixar de ser significativa a sugestão da 

criação de portefólios electrónicos nas áreas disciplinares não curriculares de 8ºano com recurso a Moodle 

(DGIDC - Ofício n.º 13297, de 25 de 07de 2007 ). A construção deste portfólio electrónico deve servir 

para dar continuidade à disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação no 9ºano e acompanhar 

o aluno na sua escolaridade.  

O directório Moodle de escolas lista em 12 de Maio 2008 catorze entidades que disponibilizam 

Moodle e a FCCN apresenta mais de 400 escolas com Moodle no seu alojamento. Em Moodle.org 

registam-se já 1731 sítios portugueses e a comunidade moodle.pt ultrapassou já os dez mil utilizadores. 

Assim, pretendeu-se realizar uma investigação que procurasse boas práticas de ensino com um 

ambiente virtual de aprendizagem em Moodle. 

Metodologia 

Este espaço Moodle para além de se constituir como um espaço de apoio ao ensino da disciplina 

História, era também parte de um todo maior que se revia num objecto de estudo, cuja investigação 

apontava para 

 Aferir como tornar a aprendizagem da História mais prática e interactiva para que os alunos 

trabalhem juntos para aprender numa disciplina Moodle criada para o efeito. 

 “Garantir a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação em todo o 

sistema de ensino com o objectivo de melhorar a qualidade da educação, a motivação e o 

prazer de aprender e as competências tecnológicas dos jovens essenciais para o mercado 

de trabalho moderno, aproveitar o poder motivador do uso das Tecnologias de Informação 

e Comunicação para tornar a envolver na aprendizagem jovens que abandonaram a escola, 

reconhecer e acreditar competências adquiridas, alargar a formação de novos públicos 

assegurando que todos os cidadãos possam obter competências para utilização de serviços 

de Tecnologias de Informação e Comunicação.”    

Orientações estratégias - Programa Ligar Portugal, 2005 

 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/PressReleases/Documents/of13297_250707.pdf
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 Caracterizar como se desenvolve o processo de ensino aprendizagem implantando um ambiente 

virtual para ensinar História dando aos alunos hipóteses de trabalhar juntos utilizando de forma 

prática estratégias de aprendizagem; 

 Verificar, com base nas potencialidades da plataforma Moodle, a aprendizagem que se 

desenvolve através da resolução de tarefas de aula propostas; 

 Investigar a forma como actuam os intervenientes no processo, que relações de partilha e 

colaboração se verificam entre os elementos; 

 Verificar como se processa a aprendizagem neste ambiente particular de sala de aula e como a 

actividade permite ou não fomentar a motivação, cooperação e o gosto pela disciplina nos 

alunos. 

No fundo, e assumindo o papel de professor, procurou-se ver respondidas várias questões 

orientadoras do trabalho com a plataforma, seguindo um modelo construtivista (Jonassen, Peck & Wilson, 

1999) que preconiza a interacção dos estudantes que interpretam e constroem o seu conhecimento com 

base nas próprias experiências e interacções. Assim, tentou-se aplicar um projecto de ensino construtivista 

que seguisse estratégias activas que promovessem a exploração, colaboração e reflexão dos estudantes. 

Este projecto de ensino construtivista deve ser segundo os mesmos autores: 

 Activo / manipulativo e observante 

 Construtivo / articulatório e reflexivo 

 Intencional / reflexivo e regulador 

 Autêntico / complexo e contextual 

 Cooperativo / colaborativo e conversacional 

Estas directivas foram seguidas na construção do ambiente virtual de aprendizagem em Moodle 

utilizando as diversas ferramentas específicas para múltiplas actividades, permitindo o trabalho reflectido 

do aluno com colaboração e avaliação, através de diferentes módulos, como o fórum, chat, testes, 

trabalhos, wikis e glossários… 

O impacto junto dos alunos da utilização do ambiente virtual disciplinar de História foi avaliado 

através das observações registadas em diário de bordo, inquéritos online e relatórios críticos efectuados 

em três ciclos de planificação, acção, observação e reflexão (Lessard-Hébert, 2006). Seguindo o 

pressuposto de que aos professores no terreno cabe um papel fundamental na aplicação de estratégias de 

ensino e de aprendizagem, pois estas podem partir das suas preocupações diárias (Bogdan, 1994), a 

análise dos resultados assentou numa abordagem qualitativa. 

Os objectivos  

Procurou-se na utilização do Moodle criar não apenas um espaço de reposição de recursos, mas 

fornecer um local de interacção propiciador de trabalho autónomo, e que reunisse condições 

favorecedoras de aprendizagem. Um dos objectivos da investigação era o de verificar se o empenho dos 

alunos melhorava com o trabalho colaborativo através das actividades permitidas no Moodle.  

Contrariando a habitual falta de métodos de trabalhos dos alunos, procurou-se implementar 

actividades permitidas pela plataforma. Assim, a utilização de um espaço virtual de ensino aprendizagem 

permitiria desenvolver a pro-actividade recorrendo ao uso de recursos educativos na Web. 

O ambiente virtual 

Em Janeiro de 2008, dinamizou-se um ambiente virtual para a leccionação de uma turma na 

disciplina de História do nono ano de escolaridade. Não tendo ainda a escola plataforma Moodle 

implantada criou-se em domínio próprio o ambiente (ver figura 1) de suporte à aplicação da investigação 

com os 22 alunos da turma.
1
 A turma era constituída por 13 rapazes e 9 raparigas que apresentavam uma 

média de idades de 14 anos. 

 

                                                           
1 A versão instalada foi a Moodle 1.8.2(2007021520). 
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Figura 1 - Ecrã de entrada da disciplina Moodle turmanet.net/historia em Março 2008 

 

No terreno  

Como foi utilizada a plataforma Moodle?  

A plataforma Moodle foi utilizada como apoio ao ensino da História numa turma do terceiro ciclo 

com vinte e dois alunos, da escola básica 2/3 de Toutosa. Toutosa é uma freguesia do conselho de Marco 

de Canaveses, privilegiada pela proximidade da Estação da Livração e consequente tráfego ferroviário. É 

nesta freguesia que se encontra localizada a Escola E. B. 2/3 de Toutosa, sede de agrupamento. As seis 

freguesias que estão na área de influência do agrupamento caracterizam-se por aspectos rurais, mas a sua 

população activa está desligada do sector primário, o que tem como consequência a descaracterização 

sociocultural das populações, origem de diversos problemas. Assinala-se o facto de a maior parte dos 

encarregados de educação dos alunos apenas terem completado a 4ª classe e de 5% dos mesmos serem 

analfabetos. (Toutosa, 2007) 

Do inquérito sobre literacia informática realizado caracterizou-se a turma que considerava utilizar 

o computador com facilidade (73%), tinha na sua maioria computador em casa (95%), tendo 55% destes 

computador há três ou mais anos. Portanto, pelo menos, desde que iniciaram o 3º ciclo tinham acesso a 

computador em casa, utilizando-o diariamente (23%), uma hora ou mais por dia (86%). 

O acesso á internet em casa era mais limitado, pois só 55% dos alunos o possuía. A grande maioria 

já tinha realizado um trabalho em PowerPoint (86%) e Webquest (73%), mas nenhum aluno tinha tido 

contacto com Moodle. 

Que tipo de actividades foram desenvolvidas? 

Ao longo de 10 semanas dinamizaram-se actividades em ambiente de sala de informática. 

A área disciplinar foi criada com formato semanal, acompanhando o programa leccionado na 

disciplina. Foram disponibilizados desde a primeira aula, com a plataforma, o fórum geral, o fórum 

notícias, o glossário de turma e um conjunto de recursos variados divididos em pastas temáticas como: 

métodos de estudo, critérios de avaliação, indicadores de aprendizagem, esquemas síntese, resumos da 

matéria, fichas de trabalho, mapas, áudio testes e cronologias. 

A sequência de actividades procurou seguir uma orientação construtivista, tal como explanada por 

Zabala (2001) que prevê a planificação e aplicação de sequências de actividades de ensino/aprendizagem. 

O papel do professor diferenciado da sua habitual acção no ensino tradicional foi também tido em conta 

(Zabala, 1998).O professor precisa de diversificar estratégias, propor desafios, dirigir e estar alerta 

perante a diversidade de alunos. Ou seja, procurar estabelecer interacções directas com os alunos. Assim, 

o recurso ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina apontava semanalmente para actividades que 

fossem problemáticas e relacionadas com um determinado tema em estudo. Solicitava-se por exemplo, 

que os alunos, através de ferramentas da dita WEB 2.0 (Sousa, 2007) problematizassem questões e,  

colectiva ou individualmente, auxiliados pelo professor, expusessem o seu trabalho.  

A par desta preocupação de dar um sentido e uma direcção conceptual às actividades a realizar 

pelo aluno, procurou-se focar os trabalhos/tarefas numa participação mais efectiva do discente, para este 

se tornar activo na construção do seu próprio conhecimento. Como Morgan (1995) refere, não é suficiente 

ter em conta a oposição entre os dois papéis do aluno (activo/passivo), é necessária uma abordagem 

profunda na relação do aluno na sua interacção com materiais informatizados. 
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A figura seguinte, (figura 2) mostra a sequência de actividades realizadas ao longo de 10 semanas. 

 

 
Figura 2 – Sequência das actividades realizadas em ambiente Moodle. 

Desta forma, ao contrário do que ocorre numa sala de aula tradicional, em que se enfatiza a 

informação repetida num todo indiferenciado, que lembra as cantigas de mnemónicas de aprendizagem da 

tabuada, o ambiente virtual de história procurou (Perkins, 1992) dar ao aluno sempre que possível 

ferramentas de construção para lhe ser possível a elaboração individual da sua aprendizagem. Da mesma 

forma, também a relação entre alunos quando mediada por meios tecnológicos se torna exigente (Fontes, 

2004) por falta de capacidade do professor de desenvolver o desempenho assistido, pouco presente nas 

nossas escolas. 

Como reagiram os alunos? 

A percepção dos alunos foi medida através de um questionário online final sobre a sua 

participação no ambiente virtual da disciplina de História. As respostas à questão aberta relatando a 

experiência com a plataforma permitiram obter dados que foram organizados, possibilitando através de 

uma análise de conteúdo, a construção da tabela seguinte. 

 

Tabela 1 - Respostas à questão online: “Aproveita o espaço seguinte para dizeres algo mais sobre a tua experiência 
com a plataforma Moodle. Criticas, sugestões. Escreve à vontade.” 

Os dados da tabela 1, vão de encontro às expectativas criadas com as questões orientadoras do 

projecto. Identifica-se como elemento potenciador de motivação a introdução de novas tecnologias no 

processo de ensino aprendizagem, no caso em estudo, um ambiente virtual disciplinar. Da mesma forma, 

a referência ao rendimento vai de encontro com os resultados obtidos pelos alunos, inclusive os menos 

participativos. Isto foi de registar, particularmente no uso de ferramentas colaborativas. Dá-se como 

Resposta tipo Categorias Referências 

 Contribuíram para melhorar o 

nosso aproveitamento. 

 Também me ajudou a melhorar a 

nota que tinha. 

 Permite melhorar o empenho dos 

alunos 

Influenciou o rendimento do 

aluno 

 

(9 referências) 

 Fez com que os alunos ficassem 

mais motivados; 

 Acho que nos motivou muito 

 Melhorou a motivação dos alunos 

Motivação (9 referências) 

 Os fóruns ajudaram-me muito a 

entender a matéria 

 Dar a minha opinião sobre 

determinados assuntos através do 

fórum 

 Nestas aulas tive muitas ajudas, 

melhorei bastante; 

Interactividade e colaboração (7 referências) 
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exemplo a tarefa da semana 5 em que foi proposta aos alunos a actividade de legendagem de vídeo 

temático recorrendo ao site http://www.overstream.net/ . 

 

Figura 3- Captura de ecrã parcial da ferramenta 

online . Overstream 

(http://www.overstream.net/) 

Figura 4- Captura de ecrã do produto final 

realizado pelos alunos.   

(http://www.overstream.net/view.php?oid=an

rcs2m0saei ) 
                 

Alguns desses dados expressos no gráfico 1, permitem caracterizar a percepção dos alunos face a 

várias dimensões do uso da plataforma. Ficou claro que a totalidade dos alunos considerou ser uma mais 

valia a utilização de um espaço virtual de apoio disciplinar, pois considerou que o aproveitamento do 

mesmo lhe permitiu aprender mais conhecimentos, aprender mais do que numa aula tradicional e ainda 

trabalhar mais em grupo 

O mesmo momento de questionário aos alunos permitiu aferir dados sobre a utilização da 

plataforma. 

Gráfico 1 – Dados relativos à utilização do Ambiente Virtual da Disciplina de História. 

O gráfico seguinte (gráfico 2) apresenta alguns dados obtidos a partir do mesmo momento de 

inquérito aos alunos sobre as actividades/recursos que mais consideraram úteis encontrar no contacto com 

o ambiente virtual. Das respostas obtidas ressalta o facto de as actividades ou recursos mais apontados 

poderem ser os que mais implicam interacção e trabalho colaborativo. 

http://www.overstream.net/
http://www.overstream.net/
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Gráfico 2 – Dados relativos à utilização do Ambiente Virtual da Disciplina de História 

As escolhas menos preferidas dos alunos de alguma forma são já habituais numa sala de aula 

tradicional. É normal numa aula dita tradicional, sem a utilização de meios tecnológicos, o recurso a 

resumos e revisões, testes, esquemas da matéria, referências a sites e exemplos de testes. As únicas 

excepções referem-se à experiência com um chat e um exercício de áudio prejudicado pelas condições 

técnicas anómalas ocorridas no dia e que poderão ter influenciado o resultado. 

O fórum destacou-se dos demais resultados por ter sido absolutamente consensual, pois todos os 

alunos o escolheram como actividade preferida. Nesta geração da Net não é de espantar que a 

comunicação assíncrona permita criar um maior espírito de grupo, de comunidade, importante, mas tantas 

vezes inexistente numa turma. A comunicação assíncrona, ao contrário dos sistemas de comunicação 

síncrona, permite uma síntese (Briano et al, 1997) que não se encontra na comunicação face a face. Os 

fóruns pela sua natureza de funcionamento possibilitam uma exposição e um acompanhamento constante 

das relações professor - aluno e aluno - aluno, potenciando participações num espírito de cooperação e 

partilha. O grupo que participa em fórum revê-se no histórico das intervenções efectuadas e para além de 

participar num novo espaço de ensino/aprendizagem faz parte de um todo, mais participante e activo. 

Qualquer participação em fórum é importante, porque tem em si a marca do colectivo. 

Durante todo o período de investigação o uso do fórum geral permitiu registar 159 mensagens. Os 

alunos criaram autonomamente cinco temas. É neste ponto de colaboração e perspectiva construtivista 

que se realça a utilização do ambiente virtual disciplinar. Os alunos claramente destacaram mais-valia no 

ambiente, não no que se podia constituir como um repositório, não como fonte de recursos, mas como um 

espaço de interactividade e de estudo activo e participativo. 

Ainda no início desta experiência, foi enviada uma informação escrita aos encarregados de 

educação contendo pormenores das actividades a realizar no ambiente virtual disciplinar e possibilitando-

lhes o registo através do bloco Meentes
2
 que fornece acesso rápido ao perfil do educando. Repetiu-se esta 

informação mais à frente, mas nenhum encarregado de educação solicitou o seu uso. 

Dos doze alunos com internet em casa todos participaram fora do ambiente aula, acrescentando-se 

a estes, dois alunos sem internet em casa que recorreram ao serviço gratuito da junta de freguesia e de um 

centro de explicações local. 

O trabalho com a wiki, tal como com a oficina, revelou-se positivo com os alunos a demonstraram 

empenho e preocupação em obter o melhor resultado nas actividades.  

A wiki de turma provocou agrado generalizado ao permitir o trabalho colaborativo. A 

possibilidade de criar hiperligações revelou-se inicialmente algo confusa, mais uma vez para alguns 

alunos menos familiarizados com as novas tecnologias. De novo aqui os alunos com mais prática 

                                                           
2 Funcionalidade do Moodle que a partir da versão 1.8 permite adicionar um bloco com acesso rápido ao perfil do 

estudante pelo utilizador identificado com o papel de mentor/pai/…ou responsável. 
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repetiram a ajuda aos seus pares. Esta particular ajuda aos pares evoca o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal
3
 (Fontes, 2004) que cria novas responsabilidades ao professor, porque sendo 

uma actividade que se desenvolve num contexto social, privilegia o recurso ao trabalho de grupo. 

A adesão à wiki de turma revela-se também na sugestão dada pelos alunos de se criar uma wiki só 

de imagens relacionadas com factos históricos relevantes. O que foi feito. A wiki de turma desenvolvida 

nas últimas três aulas conjuntamente com a wiki de imagens registou 26 participações de 9 alunos. 

A actividade oficina decorreu sem problemas, constituindo uma novidade para muitos alunos, 

pouco habituados a auto-avaliações, o facto de terem de fazer uma apreciação do seu próprio trabalho. 

Ainda a propósito das potencialidades do ambiente virtual em Moodle, salienta-se o uso do envio 

dos trabalhos, nesta experiência designada cacifo digital, que serviu obviamente para reforçar a 

comunicação com o professor e para o respectivo feedback de 40 trabalhos submetidos. 

Um exercício de comparação simples, entre a média final obtida no 1º período e os resultados no 

ambiente virtual permite verificar que a maioria dos alunos melhorou o seu desempenho, tendo alguns 

conseguido mesmo, resultados excelentes.  

 

Gráfico 3 – Comparação entre a média final de testes no 1ºperíodo e as médias finais obtidas nas actividades online. 

 

Conclusões 

A experiência de trabalho semanal com os alunos numa plataforma de apoio constituiu-se numa 

experiência enriquecedora. A vontade dos alunos participarem em todas as actividades, e a preocupação 

de realizarem as tarefas previamente planificadas, com empenho e qualidade, superaram em tudo as 

expectativas iniciais. 

Ao longo de três meses: 

 As aulas ocorreram em ambiente de sala de informática o que potenciou a motivação dos alunos; 

 Verificou-se autonomia na realização das actividades pela grande maioria dos alunos, incluindo 

também os alunos que mais dificuldades tinham no contacto com o AVA (ambiente virtual de 

aprendizagem). 

 Aumentou a cooperação entre os alunos, que frequentemente solicitavam autorização para se 

levantar e ajudar um colega com mais dificuldade; 

 A quantidade e a qualidade das participações, nomeadamente nos fóruns, permitiu registar o 

aumento da capacidade crítica das intervenções; 

 A utilização da plataforma em horário não escolar permitiu reforçar o AVA como instrumento de 

reforço e prolongamento da actividade escolar; 

                                                           

3 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), é um conceito elaborado por Lev Vygotsky, que define a distância entre 

o nível de desenvolvimento real, capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através de resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

outro companheiro. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vygotsky
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 O trabalho colaborativo foi reforçado com a execução das actividades wiki e oficina; 

 O aumento da motivação e empenho dos alunos reflectiu-se nos resultados obtidos quer nas 

actividades no AVA quer fora dele; 

 O desenvolvimento de actividades online e interactivas permitiu aumentar o interesse pela 

disciplina, nomeadamente dos alunos com menor nível de motivação pelo estudo; 

 A utilização do AVA permitiu reforçar a comunicação entre professor e alunos; 

 A utilização do AVA como fonte de material útil e disponível permitiu reforçar o auto-estudo e a 

auto-aprendizagem; 

Legitimam a continuação deste trabalho com os alunos, a exigência de mudança, parte da evolução 

dos tempos, mas principalmente, os resultados obtidos. Não obstante as novas tecnologias reforçarem a 

sua presença na escola, é longo o caminho a percorrer. Quanto maior a inovação tecnológica maior é o 

investimento que o professor tem de fazer, por vezes mesmo fora das suas horas de trabalho habitual. 

Sucedem-se as experiências solitárias, cuja motivação pela inovação pedagógica supera a falta de meios e 

as condições de trabalho que desencorajam, ou limitam a sua actividade. 

Como refere Seidensticker (2006) a internet não muda tudo e a mudança no presente é tão ou mais 

lenta que as mudanças no tempo dos nossos antepassados. A propósito do investimento em novas 

tecnologias, o mesmo autor aponta que “o donativo de milhões de dólares condena a escola a gastar 

anualmente talvez metade dessa quantia para satisfazer necessidades emergentes em software, formação 

e actualizações”. As novas tecnologias muito podem mudar na educação, mas se dois professores 

trocassem de era e viajassem um para o futuro e outro para o passado, qual dos dois se sentiria mais 

constrangido?  

É defendida a ideia de que o que está mal no ensino não melhorará por si só com a introdução das 

tecnologias. Mas reconhece-se que as salas de aula precisam, de certa forma, de uma alteração essencial, 

para ser possível cumprirem um dos seus papéis principais: ensinar a habilidade de aprender.   

Parece poder afirmar-se que é preciso assumir a necessidade do desenvolvimento de novas 

competências, que as novas tecnologias implicam, quer na sala de aula tradicional quer em ambientes 

virtuais. Assumido o carácter instrumental das TIC e a necessidade obrigatória de contacto com as novas 

tecnologias torna-se emergente a utilização consciente destas num projecto coerente que ajude 

professores a melhor ensinar e alunos a melhor prender. 
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Resumo 

 

Esta comunicação tem por objectivo dar a conhecer dois casos de professores que nas suas escolas 

desenvolveram projectos de continuidade após a formação que realizaram no Centro de Formação de Professores do 

Centro Naval de Ensino a Distância – CFP/CNED. A perspectiva adoptada centrou-se numa reflexão sobre a 

utilização da plataforma Moodle, na escola, em que cada um dos professores participantes lecciona e teve como ponto 

de partida o desenvolvimento de cada um dos projectos. Estes trabalhos permitiram concluir que a utilização da 

plataforma moodle possibilita a criação de hábitos e práticas inovadoras que complementam o processo de 

ensino/aprendizagem, sem o substituir.  

 

 

Abstract 

 

This paper serves as an introduction in the presentation of two cases of sucess in the use of Moodle in 

secondary education. The projects were developed by two  secondary  school teacher’s following the training they 

received in  Centro de Formação de Professores of Centro Naval de Ensino a Distância – CFP/CNED. The approach 

adopted in this training begins with a discussion about the use of Moodle platform in the school and is centered in 

development of a practical education project. Results indicate that the use of Moodle platform in secondary school 

allows for the creation of innovative practices and habits that complement the teaching/learning process without 

replacing it.  

 

 

 

 

Introdução 

As novas tecnologias são hoje uma poderosa aliada ao serviço dos professores e de uma 

considerável melhoria do processo de ensino/aprendizagem. Reconhecendo essa importância e a crescente 

necessidade por parte dos professores em aprofundar o seu conhecimento nesta área, o Centro de 

Formação de Professores do Centro Naval de Ensino a Distância – CFP/CNED tem como preocupação 

dominante não só, a formação de professores (nesta e noutras áreas) mas também o interesse em conhecer 

os percursos após a sua formação. Neste âmbito e para responder ao desafio central do “Caldas Moodle 

08”, contactou dois docentes, de entre os professores/formandos que participaram nas acções de formação 

“A Utilização das TIC nos Processos de Ensino/Aprendizagem”, que pelo trabalho desenvolvido nas suas 

escolas e apoiados no uso da plataforma moodle, se tivessem evidenciado.  

Faz-se uma breve exposição da história e trabalho realizado pelo Centro de Formação de 

Professores do Centro Naval de Ensino a Distância – CFP/CNED e posterior apresentação dos 

professores participantes. Finalmente, uma curta síntese reflexiva sobre as conclusões das experiências 

relatadas pelos professores. 
   

O Centro de Formação de Professores do Centro Naval de Ensino a Distância 

A necessidade de formar os professores destacados/requisitados para participarem no 

desenvolvimento do projecto de Ensino a Distância no CNED, e tendo em consideração as estratégias 

definidas para a Educação e o uso das TIC pelo Ministério da Educação ao afirmar que a sociedade em 

constante mudança coloca um permanente desafio ao sistema educativo (GIASE, Ministério da 

Educação), foi desenvolvido um plano de formação especializado para professores. 

Esta necessidade e o facto de existir um sistema de Formação Contínua de professores 

formalmente definida levou o CNED, em 1997 a candidatar-se a Centro de formação Contínua de 

Professores, actividade que desenvolve desde essa altura. 

Com a entrada neste sistema, o CNED passou a disponibilizar a sua formação a qualquer professor 

do Sistema Educativo que a considerasse pertinente para o seu desenvolvimento ou para a sua actividade 

profissional. 
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As áreas de formação para o qual o CNED foi creditado foram: 

 Ciências da Educação. 

 Metodologia da Investigação em Ciências da Educação. 

 Avaliação. 

 Educação de Adultos. 

 Teorias da Aprendizagem. 

 Metodologia da Formação. 

 Ensino a Distância. 

 Distribuição da Formação. 

 Gestão da Formação. 

 Tutória. 

 

Tendo como ponto de partida uma análise de necessidades inicial, o CFP produz um programa de 

formação anual que é elaborado com base nos relatórios e análises realizadas durante o ano 

imediatamente anterior. 

Desde o seu início foram realizados 45 cursos, organizados em 108 turmas, constituídas por 1866 

formandos. 

 

Formação recente  

Durante o ano lectivo de 2006/2007 foram efectuadas seis acções de formação “A utilização das 

TIC nos processos de ensino/aprendizagem”, apoiadas no moodle, tendo sido constituídas seis turmas 

com um total de cerca de 90 professores/formandos, das mais diversas escolas da DREL, onde foi lançado 

o desafio de elaborarem um projecto pedagógico e criarem uma turma no moodle para iniciarem um 

trabalho piloto com os seus alunos, na área que leccionavam. 

Da análise do trabalho desenvolvido por todos os professores que frequentaram a acção foram 

seleccionados dois que, segundo nossa opinião, melhor se enquadram nos objectivos do “Caldas Moodle 

’08”. De facto em relação às Boas Práticas, estes dois docentes são um exemplo, pelo empenho que 

demonstraram durante a formação, produzindo trabalhos de alto nível, quer com a continuidade que 

deram ao seu projecto e que foi definido durante a acção, quer ainda com o exemplo de incentivo e 

empenhamento que transmitiram aos seus pares, Conselhos Executivos e alunos, implementando ou 

ajudando a implementar o projecto Moodle na sua escola, sendo mesmo responsáveis pela sua instalação 

e arranque, devendo pois ser considerados como exemplos concretos de boas práticas a seguir. 

 

Apresentação dos Professores 

MABS (nome suprimido para envio à comissão científica) 

 

Licenciada em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Mestre em 

Didáctica das Ciências pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Departamento de 

Educação. É docente na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Alcabideche, onde lecciona a disciplina de 

Ciências Naturais, sétimos anos e Ciências do Ambiente do Ensino Recorrente. É responsável pelo 

projecto “O Moodle na Nossa Escola” e administradora da Plataforma Moodle da escola. Tem participado 

na apresentação de alguns projectos de onde se destaca a apresentação da sessão prática “Esgotar ou 

Sustentar” no X Encontro Nacional de Educação em Ciências, na FCUL. 

Na sua comunicação, é-nos apresentado o projecto “O Moodle na Nossa Escola” desenvolvido na 

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Alcabideche. É um projecto que pretende dar suporte a um modelo 

de aprendizagem construtivista e ao reforço do trabalho colaborativo. A elaboração e desenvolvimento 

deste projecto e a adequação e reorganização da proposta didáctica aqui apresentada pressupõe um 

processo continuado e interactivo, de recolha e análise de informação cujo objectivo comum, e último, é 

orientar o aluno na construção do seu saber. 

  

FMFM (nome suprimido para envio à comissão científica) 

  

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, licenciado em 

Filosofia nas Faculdades Associadas do Ipiranga da Universidade de S. Paulo, Brasil, terceiro ano do 
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Curso de Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e actualmente a 

frequentar o Mestrado de Ciências da Educação, variante Administração Escolar pela Universidade 

Lusíada de Lisboa. É docente na Escola Secundária de Odivelas, onde lecciona a disciplina de Direito, 

disciplina de opção do 12º ano dos cursos científico-humanísticos. 

Na sua comunicação vai-nos apresentar o seu projecto pedagógico com o título “ A cidadania 

europeia exercida pelos alunos: conhecer a origem, evolução, organização e funcionamento da união 

europeia com recurso às TIC”. 

 

Considerações finais 

A rápida evolução tecnológica, a sua forte difusão e implementação e a grande facilidade com que 

os jovens fazem uso da tecnologia, nomeadamente o uso de computadores, Internet e telemóvel obrigou a 

uma reorganização de conceitos e valores em que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

são um dos factores mais salientes dessa mudança, afirmando Sílvia Silva (2004) que os jovens são mais 

susceptíveis de utilizar as TIC, já que se trata de uma maneira rápida e divertida de partilhar gostos, ideias 

jogos, experiências, estudos, etc., com os seus colegas e amigos, e segundo a mesma autora criando neles 

um sentimento de bem estar, por se estar na moda, por ser o último modelo de telemóvel ou o melhor 

computador do mercado, sem falar que nas suas práticas não podem faltar os comentários das suas 

experiências na Internet, quer fazendo novos amigos de diferentes partes do mundo ou as suas ocupações 

lúdicas sem sair de casa, segundo Susanne Koch (2008) os chamados nativos digitais por serem a 

primeira geração a crescer com esta tecnologia. 

Na opinião de Meirinhos e Osório (2007), os docentes estão condicionados por vários factores por 

eles próprios identificados, como seja o fraco domínio da tecnologia, o individualismo, a instabilidade 

profissional com a constante mudança de escola, as novas e diversas exigências, cada vez mais 

burocráticas, o sentimento de incompreensão política e social, a desvalorização da formação contínua ao 

longo dos últimos anos enquanto potenciadora de desenvolvimento profissional, mas encarada apenas 

como obrigação para a progressão na carreira, a falta de hábitos de trabalho não presencial e também a 

falta de condições e meios nas escolas aliadas à quase generalizada indisciplina na sala de aulas, 

relacionada com os problemas da escola actual leva à grande desmotivação da classe docente. 

Podem ser apelidados de imigrantes digitais, aqueles que segundo Susanne Koch (2008), já eram 

adultos quando a web tomou parte do quotidiano. Prensky citado por Koch (2008) afirma que como todos 

os imigrantes, alguns melhores do que outros, para se adaptarem ao seu ambiente, eles conservam sempre, 

de certo modo, o seu “sotaque”, ou seja, os seus pés no passado. 

 É pois urgente e fundamental incentivar todos os docentes que partindo de uma vontade própria e 

singular conseguem remover “barreiras”, sacrificando momentos do seu período de lazer, levando alguns 

deles a assumirem responsabilidades que seriam dos órgãos directivos das escolas, incentivando e 

cativando os seus alunos, os seus colegas, através do seu exemplo. Não deve ser pois, esquecido, que cada 

um tem o seu lugar perfeitamente definido dentro de todo o contexto escolar, o aluno pode ser um digital 

nativo mas não um digital desenvolvido e o professor pode ser um imigrante digital, mas não um digital 

ignorante, deste modo é fundamental que aluno e professor se complementem, um usando as tecnologias 

sem receios e o outro aproveitando essa sede imensa de tecnologia, criando materiais e conteúdos 

pedagógicos.  
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Resumo 

 

Nesta comunicação apresenta-se o projecto “O moodle na nossa escola” desenvolvido na Escola Básica dos 

2.º e 3.º Ciclos de Alcabideche. É um projecto que pretende dar suporte a um modelo de aprendizagem construtivista 

e ao reforço do trabalho colaborativo. Para além do interesse crescente da plataforma Moodle entre a comunidade 

educativa, a justificação de um projecto deste tipo é naturalmente contextualizada no quadro do uso educativo das 

TIC nas escolas. A expansão da comunidade de utilizadores educativos do Moodle tem motivado a escola a explorar 

de forma rotineira e enriquecedora as situações de ensino e de aprendizagem, tanto nas aulas com os nossos alunos, 

como em acções de formação formal ou informal, em projectos, grupos de trabalho, etc., quer na sua dimensão de 

trabalho presencial quer a distância. Propomo-nos aqui documentar perspectivas e experiências de um projecto de 

colaboração entre pares de professores, entre alunos e entre professores e alunos. 

 

 

Abstract 

 

In this paper we present you the Project entitled, Moodle in Our School. This project has been developed in 

Basic School of Alcabideche. The Project aims to support a constructivism learning model and reinforcement of 

collaboration work. Besides the growing interest in the Moodle platform within the educational community, the 

educational use of technology in our schools is of the utmost importance. The broadening of the educational Moodle 

users community has been a strong motivation factor and has led to an every day usage of learning and teaching 

situations either in the classroom, in formal or informal sessions for teachers, in projects or group work. This situation 

has occurred either in traditional education or in distance learning. We propose to document here some views and 

experiences of a cooperation project in peer teaching, among students and between teachers and students. 

 

 

 

 

Introdução 

Transformar as escolas em comunidades profissionais de aprendizagem, de modo a envolver os 

professores em processos colaborativos de questionamento de concepções de ensino e de estratégias que 

se adaptem ao contexto da escola, pode conduzir na opinião de Freire (2004) não só ao desenvolvimento 

profissional dos professores, como pode aumentar o gosto e empenho no processo de implementação 

curricular. Segundo Cortelazzo (2000), as interacções colaborativas podem também contribuir para o 

desenvolvimento de processos cognitivos dos seus participantes quer no respeitante aos professores quer 

no que concerne aos alunos. Todos eles, ao interagirem de forma colaborativa, fazem negociações, 

compartilham materiais, produtos, observações, conhecimento anterior e desenvolvem uma construção 

conjunta do conhecimento. 

As novas tecnologias exigem mudanças a vários níveis, quer em termos de infra-estruturas, quer 

no plano das atitudes dos professores. O tipo de pedagogia em que o professor fecha a sua porta de sala de 

aula e lá permanece com os seus alunos, é uma situação ainda frequente em muitos países (Lundin, 2004). 

Porém, esta generalização não seria justa para todos os professores, pois muitos estudos mostram que, um 

grande número de professores utiliza as novas tecnologias, não só como forma privilegiada de ensino, 

como para o seu próprio desenvolvimento profissional, dando ênfase ao trabalho colaborativo nos seus 

diversos aspectos. Um dos grandes desafios da escola actual é a sua transformação em comunidades de 

aprendizagem de professores de modo a desenvolver e a possibilitar o seu efectivo papel como agentes de 

mudança dos vários modos de ensinar e aprender. Freire (2004) reforçou recentemente a ideia de que é 

necessário que se transformem as escolas em comunidades profissionais de aprendizagem, de modo a 

incrementar o desenvolvimento profissional dos professores e a conduzi-los a um empenhamento activo 

no processo de implementação curricular. Na perspectiva de Richardson e Placier (2001), os professores 

devem aprender não só com as suas próprias experiências e com os seus alunos, mas com as dos seus 

colegas. Em sintonia com esta posição César (2002) afirma que as pessoas envolvidas numa actividade 
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conjunta entram em processos dinâmicos de redefinição da situação, interpretando-a, atribuindo-lhe um 

significado e actuando de acordo com ele. 

Descrever as características duma comunidade virtual de aprendizagem, da conduta e hábitos dos 

seus participantes e o seu funcionamento, no dia-a-dia, representa ainda um desafio, mesmo para aqueles 

que aderiram à ideia de que estas comunidades oferecem estratégias de progresso e inovação no campo 

educacional.  

Partindo da hipótese de que professores e alunos manifestam interesse por aplicar as novas 

tecnologias em contexto educacional e constituir possíveis zonas de intervenção no desenvolvimento de 

competências, bem como criar situações promotoras de inovação e mudança quer nas concepções quer 

nas práticas pedagógicas pensou implementar-se a Plataforma Moodle na nossa escola. As razões para 

apresentar este projecto tiveram origem em duas vertentes, a importância que reconhecemos ao ensino 

colaborativo e a utilização das TIC no processo de ensino/aprendizagem. 

Pretende-se descrever, em primeiro lugar como surgiu o Projecto, quais os objectivos e as 

actividades propostas para o desenvolver, em segundo lugar descrever qual a proposta didáctica para o 

desenvolvimento da Disciplina de Ciências Naturais do 7.º Ano, finalidades e actividades e em terceiro a 

avaliação feita pelos alunos e pelos professores do projecto que continua em curso e se pretende expandir. 

As conclusões deste trabalho poderão contribuir para aumentar o conhecimento das 

potencialidades e dificuldades no processo de implementação e utilização da plataforma e permitir em 

termos de intervenção pedagógica orientar o ensino colaborativo de modo favorável ao sucesso de todos 

os alunos com vista a uma escola de excelência.  

 

O Projecto “ O Moodle na Nossa Escola” 

Como surgiu? 

A frequência da acção de Formação, no Centro de Formação de Professores do Centro Naval de 

Ensino a Distância, despertou o interesse pela utilização da plataforma Moodle como a ferramenta 

impulsionadora do trabalho colaborativo na escola. A escola não possuía uma plataforma de 

aprendizagem pelo que havia a necessidade urgente de nos colocarmos a par de outras instituições de 

ensino e não perder o barco. Convidou-se uma professora que mostrava interesse pelas novas tecnologias 

e que se sabia com pratica do uso da plataforma Moodle e a professora de TIC da escola. Elaborou-se o 

projecto para apresentar em Conselho Pedagógico. 

Quais os objectivos traçados? 

Os objectivos traçados foram: 

 Potenciar o ensino e aprendizagem on/line por todos os actores do ensino através da apropriação 

generalizada da plataforma moodle;  

 Criar condições tecnológicas para que professores e alunos pudessem usufruir da diversidade de 

informação, comunicação, colaboração e partilha on-line. 

 Enriquecer as práticas lectivas com um propósito de carácter disciplinar e transdisciplinar. 

 Desenvolver competências através das novas tecnologias de informação e comunicação. 

 Diversificar práticas pedagógicas. 

Quais as actividades planeadas? 

 Construção do sítio do moodle da escola. 

 Sessão de apresentação aos professores da escola “O que é o Moodle, potencialidades e 

aplicabilidade”. 

 Acção de Formação “As Tic no Processo de Ensino /Aprendizagem” ministrada por um 

formador externo à escola. 

 Definir e criar grupos disciplinares na plataforma moodle. 

 Criar disciplinas e atribuí-las aos administradores das mesmas (Workshop) 

 Configuração das disciplinas com os administradores (Workshop) 

 Manutenção da Plataforma. 

 Apoio aos actores do ensino que desejem participar no projecto. 

Como foi desenvolvido? 

Contactou-se a Malha Atlântica 
1
por aí estar alojada a página da escola e em finais de Janeiro de 

2008 tínhamos a nossa plataforma a funcionar. Colocava-se um novo desafio: incentivar professores e 

alunos a utilizar a Plataforma Moodle. Começou por se fazer uma sessão de apresentação aos professores 

da Escola onde se referia: O que é o Moodle, quais as potencialidades da plataforma, qual a aplicabilidade 

na escola e alguns dos objectivos a longo prazo.  

                                                           
1 Centro de Formação de Associação de Escolas 
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Mais tarde deu-se um novo passo, pediu-se uma Acção de Formação ao centro de Formação da 

Área Educativa da Escola que se veio a realizar durante o 2.º período lectivo. Entretanto foram definidos 

e criados grupos disciplinares na plataforma da escola. 

Após a conclusão da Acção de Formação houve várias inscrições na plataforma e no final do 2.º 

Período havia cerca de 10 utilizadores. Houve pedidos de abertura de disciplinas mas apenas para treino 

dos professores.  

No terceiro período foi criado um espaço exclusivo a Professores designado por “Sala de 

Professores” onde foram abertos fóruns de discussão, colocados documentos relativos ao Ministério da 

Educação, à Escola (regulamento interno, projecto educativo), um espaço sobre Segurança na Internet, 

outro sobre Didáctica e Pedagogia e outro sobre Formação de Professores. Esta disciplina pode ser 

ampliada por qualquer professor da escola inscrito na plataforma, o que aliás está a ser feito neste 

momento com algumas participações.  

 

Proposta didáctica na sala de aula: “Ciências Naturais do 7ºAno”  

Nesta última década, os esforços desenvolvidos nos diferentes países estão a caminhar, na opinião 

de Pereira (2002), no sentido de tornar a ciência mais aliciante para os jovens e articulá-la com as 

questões práticas do dia-a-dia. Neste contexto é importante a ênfase atribuída às TIC nos currículos de 

ciências, numa sociedade caracterizada pelo crescente impacto da Ciência e da Tecnologia.  
A proposta didáctica foi planeada com o objectivo de desenvolver competências de Ciências 

Naturais (C.N.) que permitam aos alunos encarar a ciência não como um campo isolado, mas passando a 

gozar da transversalidade que faz parte integrante deste currículo nas suas finalidades gerais. 

A disciplina de Ciências Naturais começou por ser desenvolvida no âmbito do projecto individual, 

para a avaliação da Acção de Formação realizada no Centro de Formação de Professores do CNED. Mais 

tarde e já na escola esta disciplina foi ampliada e adaptada para dar respostas às necessidades das 4 

turmas de 7º Ano que então leccionava. 

Finalidades da proposta 

 Inscrever os alunos do 7.º Ano na Plataforma Moodle 

 Motivar os alunos para uma nova abordagem ao currículo de Ciências 

 Desenvolver competências gerais 

 Incentivar o aluno à participação interactiva no currículo de Ciências 

 Promover o processo de saber ou aprender com as tecnologias de informação 

 Facilitar a aprendizagem através de ferramentas do interesse dos alunos 

Actividades 

 O primeiro passo foi explicar aos alunos o que era a plataforma, quais as suas potencialidades e 

aplicabilidade. Aqui as dificuldades foram de dois níveis: não tinha acesso à Internet na sala de Ciências 

Naturais e tinha de falar com os meus alunos retirando um tempinho a cada um dos meus escassos 90 

minutos semanais com cada turma. A sala de TIC não podia ser requisitada porque as minhas aulas 

coincidiam sempre com a ocupação da respectiva sala para leccionação de TIC. Optei por pedir os 

endereços de e-mail aos alunos que se queriam inscrever na disciplina e fazer a sua inscrição. 

Foram disponibilizados na disciplina vários recursos: 

 Programa de Ciências Naturais para o 7.º ano 

 Competências de aprendizagem para cada conteúdo programático 

 Sumários das aulas 

 Acetatos apresentados nas aulas 

 Textos informativos  

 Fichas formativas 

 Matrizes das fichas de avaliação sumativa 

 Exercícios diversos  

 Como realizar um trabalho escrito 

 Protocolos experimentais (quer das actividades práticas da aula quer de actividades práticas que 

podiam ser realizadas em casa) 

 Como realizar um relatório de uma actividade prática 

 Links diversos sobre assuntos de interesse para a disciplina 

 Etiquetas para avisos, datas de testes, pedidos de trabalhos, etc. 

Foram introduzidas várias actividades para que os alunos pudessem participar activamente: 

 Fóruns de dúvidas 
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 Fóruns de opinião (por exemplo sobre a visita de estudo, sobre temas concretos da disciplina, 

sobre a avaliação das aulas de C.N. entre outros) 

 Glossários 

 Trabalhos 

 Hot potatoes 

 Referendo 

 Chat 

 

Avaliação do Projecto 

A avaliação em Educação assume particular importância no despiste de situações problemáticas e 

é necessária como instrumento regulador da aprendizagem. A elaboração e desenvolvimento deste 

projecto e a adequação e reorganização da proposta didáctica aqui apresentada pressupõe um processo 

continuado e interactivo, de recolha e análise de informação cujo objectivo comum, e último, é orientar o 

aluno na construção do seu saber.  

 Professores  

O interesse manifestado pelos professores da Escola pode ser representado pelo número de 

professores inscritos na Acção de Formação “As TIC no Processo de Ensino Aprendizagem “ e pelo 

número de professores inscritos na Plataforma Moodle no espaço de tempo de dois períodos lectivos. 

Assim, Na Acção de Formação o número de inscritos, foi o dobro das vagas existentes (20 professores). 

Utilizadores na Plataforma Moodle, de um universo 70 professores, contamos actualmente com 30 

utilizadores dos quais cerca de dez com participação activa, especialmente nos fóruns. 

A maior dificuldade sentida pelos professores prende-se com as fracas competências que dizem ter 

sobre as novas tecnologias. Muitos destes professores não tinham endereço de e-mail, pelo que tiveram 

que criar um, desconheciam totalmente a existência da plataforma Moodle e habitualmente só utilizavam 

o computador para processamento de texto para a realização das fichas formativas e de avaliação 

sumativa. 

Alunos 

Actualmente as turmas de 7º Ano são constituídas por 85 alunos dos quais apenas 25% possui 

computador e Internet em casa, no entanto 90% tem “Hotmail”. Atendendo a estes factos e considerando 

que a Plataforma da escola tem ao momento presente 59 utilizadores dos quais cerca de 25 entra na 

plataforma pelo menos uma vez por semana, podemos considerar a frequência de sua utilização positiva. 

Quanto aos ganhos proporcionados com a sua utilização podemos referir as idas mais frequentes 

ao Centro de Recursos Educativos, a participação nos fóruns de opinião onde é visível o interesse por 

manifestar convicções, críticas e análise de problemas. As entradas frequentes no fórum de dúvidas nos 

dias anteriores aos testes são bem-vindas e notórias do interesse pelo estudo. As consultas frequentes aos 

documentos informativos e a realização de exercícios são também um factor positivo do uso da 

plataforma.  

Tivemos até o caso de um aluno que nas férias da Páscoa foi para a Alemanha passar uns dias com 

o pai, aí emigrado. O aluno contou depois à turma que foi ver se a professora tinha mais algum desafio na 

plataforma e mostrou ao pai como era a matéria de Ciências Naturais e como podiam pôr dúvidas à 

professora. Por outro lado, muitos dos nossos alunos perguntam já aos seus professores quando é que 

abrem uma disciplina no Moodle para que possam consultar a matéria de uma forma mais divertida e 

fazer exercícios de palavras cruzadas.  

Existem, porém, ainda muitos problemas que se relacionam com o facto de não existir Internet em 

todas as salas, os alunos não terem acesso à Internet em casa e o desinteresse de um número de alunos que 

se pretendia que fosse menor. No entanto o balanço é muito positivo e o projecto ainda se pode considerar 

no seu início. 

 

Considerações finais 

A realização de projectos colaborativos providenciam, nos nossos dias, a possibilidade de aprender 

com outros professores em ambientes de reflexão, partilha de conhecimento e de experiências com a 

finalidade de melhor compreender os currículos, a escola, os alunos e as práticas desenvolvidas. O ensino 

inserido em comunidades de aprendizagem de e-learning ou b-learning oferece múltiplas oportunidades 

para novos modelos de crescimento profissional dos professores e um desenvolvimento de competências 
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gerais por parte dos nossos alunos. As comunidades de aprendizagem (Lundin, 2004) restritas a pequenos 

grupos podem ser alargadas a grandes grupos de professores e alunos, as tarefas a que se propõem podem 

ser muito específicas ou de carácter mais geral e a comunicação entre os seus elementos pode ser de 

grande proximidade embora virtual. Estabelecem-se deste modo ligações entre o interior e o exterior da 

sala de aula onde os recursos de aprendizagem são múltiplos e as possibilidades de crescimento e 

construção de conhecimento podem ser incrementadas pelas diversas formas de colaboração.  

Podemos concluir que as vantagens da utilização da plataforma para os alunos são diversas: a 

flexibilidade no acesso à aprendizagem a qualquer hora do dia ou da noite, a disponibilidade de conteúdos 

programáticos e recursos orientados, a possibilidade de esclarecer dúvidas, a oportunidade de emitir 

críticas, fazer comentários e partilhar incertezas e opiniões. Também para os professores permite 

disponibilizar recursos e informação permanente, construir diversas experiências educativas que 

incentivem a aprendizagem personalizada, optimizar a aprendizagem de um maior número de alunos e 

facilitar a interacção professor.  

A plataforma obriga o aluno a ter uma motivação forte e um ritmo próprio, o que pode ser 

considerado uma desvantagem, no entanto não se pode encarar a plataforma como um substituto da aula 

presencial mas sim como uma ferramenta complementar da aprendizagem. 

Para o professor exige mais tempo de formação (pedagogia/avanços tecnológicos) e mais tempo na 

selecção e elaboração de conteúdos. Porém uma vez produzida a disciplina o tempo posterior não é 

necessariamente longo para a actualização daquela. 

Em síntese, os resultados deste ano de trabalho levantaram alguns desafios para ano lectivo 

2008/2009 como seja o incremento de número de utilizadores activos da plataforma, quer por parte dos 

alunos quer por parte dos professores. Para tal, está já planeada uma nova Acção de Formação e um 

Workshop de informação e divulgação na escola da Plataforma Moodle. 
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Resumo 

 

 A sociedade de informação e do conhecimento em que vivemos oferece-nos a oportunidade de criar 

contextos de formação, de prática, de reflexão, de colaboração e de aprendizagem na Internet que se revelam 

verdadeiras redes sociais. Estas redes de aprendizagem, de grande diversidade cultural, tornaram-se espaços 

credíveis, sustentados no rigor dos conteúdos e na competência dos seus membros, sem descurar a salvaguarda da 

privacidade dos participantes. O Instituto de Estudos da Criança tem procurado aproveitar as dinâmicas da Web 2.0 

orientando alguns projectos de investigação académica para a dinamização de comunidades na Moodle, representadas 

neste texto por quatro desses projectos, que enfatizam as suas dinâmicas e propósitos. Inicialmente, fazemos um 

breve enquadramento teórico sobre as comunidades baseadas na Web e na plataforma Moodle, procurando situar e 

caracterizar cada projecto. Num segundo momento apresentamos as especificidades de cada projecto: @rcaComum, 

Squeaklândia, Face It e InterPontos e reflectimos sobre o que os une e distingue. 

 

Abstract 
 

The information and knowledge society in which we live today provides the opportunity to create contexts of 

training, practice, reflection, collaboration and learning on the Internet, establishing real social networks. These 

learning networks built on great cultural diversity become credible spaces, sustained in the accuracy of their contents 

and the competence of their members while maintaining the privacy of participants. The Institute of Child Studies, at 

the University of Minho, has gathered the Web 2.0 dynamics to develop some research projects to set up and study 

several communities in Moodle. In this text we present four of these projects, which emphasize their dynamics and 

purposes. Initially, we make a short theoretical framework on communities in the Web-based platform Moodle, 

situating and characterizing each project in the more relevant aspects. Then, we present each project in particular: 

@rcaComum, Squeaklândia, Face It and InterPontos and show out their similarities and differences. 

 

 

 

1. Introdução 

Neste texto apresentamos quatro projectos sustentados na Moodle, cada um com a sua dinâmica de 

desenvolvimento e finalidade específica. Partimos de uma reflexão sobre as potencialidades oferecidas 

por plataformas como a Moodle para tornar possíveis verdadeiras comunidades na Internet. Depois 

apresentamos o propósito e a estrutura dos quatro projectos: @rcaComum, Squeaklândia, Face It e 

InterPontos e o seu actual estado de desenvolvimento.  

A @rcaComum é uma comunidade de prática ibero-americana de profissionais de educação de 

infância, que se serve de uma instância Moodle para o seu desenvolvimento. Este projecto, o que se 

desenvolve há mais tempo, desde o início de 2006, encontra-se numa fase final de recolha e tratamento de 

dados. A dinâmica desta comunidade previa um espaço de interacção entre profissionais de diferentes 

países, com um ideal comum, que se constitui como base da sua sustentabilidade. Como em todas as 

comunidades, em contexto real ou na Internet, a integração dos seus membros é um processo lento de 

adaptação e de confiança que se conquista através de diversas iniciativas promovidas pela própria 

comunidade. Foi através deste processo que a comunidade @rcaComum cresceu gradualmente durante 

dois anos de interacções, sendo actualmente um espaço de referência no mundo da educação de infância. 

A Squeaklândia é um projecto plurifacetado que tem a sua presença na Internet desde 2007. O 

espaço de e-learning deste projecto, construído em torno das dinâmicas de aprendizagem do Squeak, 

assenta na plataforma Moodle, onde se desenvolvem cursos livres de utilização autónoma e cursos 
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orientados segundo o modelo mais tradicional dos cursos a distância assentes em plataformas de 

aprendizagem. A comunidade organiza-se num formato de clusters de aprendizagem valorizando as 

características organizacionais da Moodle. Os conteúdos são inicialmente acessíveis apenas a membros 

registados na comunidade, ficando disponíveis ao público quando os cursos terminam.  

Face It é um projecto que se desenvolve desde finais de 2007, com o objectivo principal de 

identificar características essenciais que se definam como adequadas na formação de professores ao nível 

europeu. A plataforma Moodle surge aqui como suporte de apoio à organização e comunicação entre os 

diferentes membros dos grupos de trabalho dispersos por toda a Europa. Importa que cada discussão ou 

trabalho desenvolvido por cada grupo possa ser partilhado num espaço comum, promovendo o trabalho 

colaborativo, característica própria das comunidades de prática e de aprendizagem sustentadas na 

Internet.  

Interpontos é um projecto que se pode considerar ainda em fase de concepção mas que apresenta 

objectivos específicos e uma estrutura que já está a ser implementada na plataforma Moodle. Esta 

comunidade prevê reunir um conjunto de participantes de todo o Mundo com o objectivo de promover o 

diálogo em torno da temática da interculturalidade. Através desta comunidade pretende-se partilhar 

materiais dinâmicos e conteúdos que permitam criar uma consciência sensível e crítica relativamente a 

este tema, no âmbito internacional.  

Em todos os projectos encontrarmos a plataforma Moodle como elo de ligação e algumas destas 

comunidades depararam-se com um problema semelhante: a variedade linguística dos membros que cada 

uma integra. Este tipo de entrave constitui-se como desafio e mais-valia nas respectivas comunidades 

dada a possibilidade da plataforma Moodle utilizar diversas línguas, mantendo a sua estrutura de espaço 

comum, partilha, cooperação e colaboração, proporcionando as condições que caracterizam a web social, 

situando-se claramente num contexto de exploração e desenvolvimento da Web 2.0. 

 

2. Comunidades na Web 2.0 e na Plataforma Moodle 

A sociedade da informação e do conhecimento em que vivemos permitiu o aparecimento de novas 

formas de interacção em rede que vão para além do tradicional correio electrónico ou dos fóruns de 

discussão. Na Web 2.0, que parece utópica para quem ainda não conseguiu vislumbrar o que a Internet 

nos permite realizar, encontramos um lugar capaz de proporcionar uma maior interactividade, através de 

plataformas que exploram a concretização dos mais diversos contextos em que nos podemos integrar e 

interagir.  

Tal como foi caracterizado por O'Reilly (2005) “Like many important concepts, Web 2.0 doesn't 

have a hard boundary, but rather, a gravitational core. You can visualize Web 2.0 as a set of principles 

and practices that tie together a veritable solar system of sites that demonstrate some or all of those 

principles, at a varying distance from that core” (p. 2). Na realidade os acontecimentos ultrapassam a 

nossa capacidade de os acompanhar e sem darmos conta estamos submersos na Web 2.0 e nas 

potencialidades que a vida dentro do ecrã nos permite concretizar. 

Actualmente, assistimos ao aparecimento de inúmeras redes sociais que se disseminam 

rapidamente no ciberespaço, integrando indivíduos de todo o mundo, segundo interesses de determinada 

temática, agrupados por instituições educativas e por grupos de amigos que, por sua vez, integram outros 

amigos, tornando esta teia cada vez maior e sem fim visível. Estas redes de interacção, designadas por 

comunidades virtuais, desenvolvem-se com ferramentas gratuitas disponíveis na Internet, de entre as 

quais merecem destaque Orkut, Hi5, MySpace, Facebook, Ning, My Opera, MyBlogLog (Yahoo) por 

permitirem a integração de fotos e vídeos e a publicação de mensagens que podem ser acedidas por todos. 

Não podemos esquecer, também, o caso mais mediático de todo o fenómeno, o Second Life, que exibe 

uma virtualidade maior, permitindo integrar contextos físicos específicos, desenhados no mundo virtual, 

com a possibilidade de recorrer a personagens (avatars) que podem ser adquiridas, configuradas e 

assumidas neste contexto de interacção. Por outro lado, encontramos os blogues pessoais e institucionais 

que podem ser considerados redes sociais mais restritas, mas com potencialidades semelhantes às das 

anteriores. 

No entanto, esta ideia transfigurada de associar redes sociais ao conceito de comunidade fica muito 

aquém do que a noção de comunidade estabelece como elementos básicos definidores, tais como, a 

condição de estar junto, conhecer os elementos da comunidade e afirmar-se mediante determinadas 

características. A definição de comunidade na Web 2.0 levanta a necessidade de redefinir este conceito, 

actualizando-o de acordo com o que as tecnologias de informação e comunicação nos podem oferecer 

para criar novas comunidades. 
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As comunidades de prática online, suportadas por plataformas onde as potencialidades de 

interacção transcendem a comunicação presencial face a face para passar a uma interacção síncrona e 

assíncrona, podem ser um bom exemplo do que é estar na Web 2.0. A interacção em ambientes online 

proporciona a constituição de efectivos grupos que partilham os mesmos interesses ou ideais e tem como 

objectivo alterar as práticas da sua vida profissional através do desenvolvimento de trabalho colaborativo. 

Esta descrição vai ao encontro das dimensões propostas por Wenger (1998) acerca do Empenhamento 

Mútuo, Empreendimento Partilhado e Repertório Partilhado, que associam a prática à comunidade e 

demonstram como a prática se torna a fonte de coerência das próprias comunidades. Contudo, as 

comunidades de prática são diferentes umas das outras diferenciando-se pela sua própria história e 

identidade construída ao longo dos tempos (Figueiredo, 2001); (Wenger et al., 2002). Como refere Illera 

(2007), as “comunidades de prática são organizações que mantêm uma continuidade temporal, mas que 

sobretudo se definem pela partilha de uma prática entre os seus diferentes membros, mais que por ter uma 

ideia de comunidade muito mais definida que as comunidades virtuais esporádicas, conjunturais” (p. 

118). 

As comunidades de aprendizagem na Internet também têm ganho um lugar de realce e cada vez 

mais instituições educativas localizadas em espaços físicos concretos socorrem-se de plataformas online 

para dar continuidade à aprendizagem ou como apoio às práticas desenvolvidas nos seus contextos 

físicos. A aprendizagem que é construída neste tipo de comunidades tem como suporte as tecnologias de 

informação e comunicação, procurando enfatizar “el papel del ordenador como elemento mediador que 

apoya este proceso” (Gros-Salvat, 2004) e a Internet. Todo este processo implica que os seus 

intervenientes se situem em dois papéis: o de “aprender a colaborar y colaborar para aprender” (idem, p. 

3). 

As razões geográficas, que muitas vezes impediam a integração do indivíduo em várias 

comunidades de prática, virtuais, de interesses, de aprendizagem, deixaram de ser um problema, pois a 

partir de agora pode-se pertencer a inúmeras comunidades sem sair do lugar físico onde se faz a ligação à 

Internet. As comunidades do ciberespaço alteram significativamente a forma como os indivíduos se 

relacionam, se organizam no ciberespaço e como partilham um ideal comum. É possível estabelecer uma 

comparação entre este tipo de comunidades e o que é questionado por Turkle (1997): “Estaremos a viver 

uma vida no ecrã ou dentro do ecrã?” (p.30). O tipo de interacções que se estabelecem na Internet 

levantam actualmente questões que se prendem mais com os seus possíveis efeitos, quer benéficos quer 

prejudiciais. 

As potencialidades das comunidades online ainda podem ser melhoradas, no sentido de promover 

verdadeiras comunidades de partilha, colaboração e mediação crítica por quem as integra, sem 

desvalorizar o contributo que podem dar por se estabelecerem no ciberespaço. Assim se justifica o 

interesse pela Moodle. Trata-se de um sistema que abre inúmeras janelas de oportunidade e pode crescer 

de acordo com as necessidades dos seus utilizadores, por ser uma plataforma aberta e versátil, que reúne 

as características fundamentais e por se enquadrar em diversas áreas de utilização, quer sejam 

comunidades de aprendizagem, comunidades de interesse, comunidades virtuais ou comunidades de 

prática. As suas ferramentas permitem que se adapte a cada tipo de utilização com elevada qualidade e 

eficácia, rivalizando com outras plataformas também desenhadas com objectivos de servir a educação a 

distância. Apresenta-se, também, como um ambiente promotor da reflexão, da partilha e da colaboração, 

correspondendo eficientemente às necessidades dos seus utilizadores. 

 

3. Projectos Sustentados na Moodle 

Neste contexto, apresentamos agora quatro projectos de investigação em curso na Universidade do 

Minho, que apresentam diferentes níveis de desenvolvimento mas que se constituem como comunidades 

na Internet. Cada uma destas comunidades, @rcaComum, Squeaklândia, Face It e Interpontos, segue um 

caminho distinto sustentado, totalmente ou em parte, na plataforma Moodle. Assim, referimos tipos de 

utilizações diversificadas na dinamização e concretização desses projectos, explicitando também 

objectivos, público-alvo e características específicas. 

 

3.1 @rcaComum 

 

A Comunidade de Prática online @rcaComum (http://www.arcacomum.pt) é a que se iniciou há 

mais tempo. O projecto começou em Setembro de 2005, mas a comunidade só foi iniciada em Setembro 

de 2006, mantendo até hoje a sua dinâmica no ciberespaço. Actualmente, encontramo-nos em fase de 

http://www.arcacomum.pt/
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tratamento de dados da investigação realizada em torno desta comunidade, estando prevista a 

apresentação de resultados em finais de 2008. 

A opção pela plataforma Moodle em detrimento de outras plataformas para a implementação da 

@rcaComum baseou-se em algumas vantagens, nomeadamente por ser desenvolvida numa base open 

source, por reflectir princípios sócio-construtivistas e pela filosofia do trabalho colaborativo que 

pretendíamos desenvolver na comunidade. O reduzido custo que a sua implementação implica foi outro 

dos factores influenciadores da nossa escolha. Por outro lado, desde o início que pensamos poder 

beneficiar da utilização da Moodle aproveitando a dinâmica que a equipa Computadores, Redes e Internet 

na Escola (CRIE), do Ministério da Educação, implementou, levando à sua utilização nas escolas em 

Portugal. Nesta perspectiva, a comunidade seria um ambiente facilmente reconhecido pelos educadores 

de infância, público-alvo central do projecto.  

A vertente internacional da plataforma Moodle também se apresentou como uma vantagem, 

atendendo a que se trata de uma comunidade ibero-americana e são vários os colegas de países da 

América Latina que também recorrem a esta plataforma nas suas instituições educativas. Porém, outras 

vantagens emergiram, comparativamente com outras plataformas, como, por exemplo, a possibilidade de 

actualização e integração de novos módulos para o desenvolvimento de actividades e dinâmicas cada vez 

mais colaborativas. 

O objectivo principal da comunidade é proporcionar um ambiente na Internet propício às práticas 

de educação de infância, promovendo situações de trabalho colaborativo entre os seus profissionais, 

oriundos de diversos países ibero-americanos. Como projecto de investigação, o principal objectivo recai 

na análise dos processos de colaboração e liderança em comunidades de prática online, estudando-se o 

caso da @rcaComum. 

Como em todos os projectos, esta comunidade passou por diversas fases desde o seu início. O 

factor novidade deste ambiente online exigiu novas aprendizagens e um processo de adaptação normal, 

não só pelas questões técnicas que os utilizadores enfrentaram como, também, pelo processo de 

integração e participação mais natural, confiante e de real colaboração. É de realçar que em Setembro de 

2006, aquando do início da Comunidade @rcaComum, a plataforma Moodle ainda se encontrava em fase 

de difusão entre as escolas e a sua utilização era ainda algo reduzida, tanto nos agrupamentos de escolas 

como nas escolas secundárias. Foi por esta altura que começaram a surgir as primeiras acções de 

formação acreditadas na área do e-learning, promovidas pelos centros de formação contínua e que, para a 

maior parte dos professores, constituíram o primeiro contacto com a Moodle. As iniciativas de formação 

suportadas por plataformas levaram para as escolas novas potencialidades de exploração por parte dos 

professores.  

Em pleno processo de alargamento de utilização da plataforma Moodle em muitas das instituições 

educativas de todos os níveis, incluindo o ensino superior em Portugal, o leque de possibilidades da sua 

utilização ainda estava longe de ser o que é hoje. Inicialmente, deparámo-nos com dificuldades na 

integração dos participantes na @rcaComum. A formação na área das TIC dos profissionais de educação 

de infância que participaram na comunidade desde o início era ainda pouca, tendo-se revelado como um 

factor de entrave a uma participação mais fluida.  

Todavia, com o decorrer do tempo, demos conta das competências que os participantes da 

comunidade foram adquirindo na área das TIC, através da autoformação, em interacção na plataforma e 

com o apoio contínuo e quase imediato que sempre proporcionamos para ultrapassar os obstáculos que 

iam surgindo. Por exemplo, verificávamos frequentemente que depois do registo na plataforma não 

tinham feito a confirmação da inscrição que recebiam por e-mail. Outro entrave relacionava-se com a 

chave de acesso, que apesar de lhes ser enviada por e-mail não era visualizada, levando-nos a depreender 

que a utilização do correio electrónico era esporádica. Outras ajudas ocorreram ao nível de edição do 

perfil de utilizador, para adicionar a foto pessoal, e também na participação nos fóruns, para colocar um 

tópico novo e/ou anexar um ficheiro. Estas situações são frequentes entre os participantes da comunidade 

e consideramos que o mais importante para garantir uma integração adequada é a motivação dos 

participantes e o apoio que demos a distância, principalmente através de correio electrónico ou nos fóruns 

de discussão.  

A estrutura principal da comunidade assenta em várias secções, com o intuito de permitir o 

desenvolvimento de uma comunidade de prática, baseada nas dimensões propostas por Wenger (1998): 

empenhamento mútuo, empreendimento partilhado e repertório partilhado. Por outro lado, a dinâmica da 

comunidade deveria permitir a emergência de líderes ou moderadores (Wenger, 2001(a)); (Cabero-

Almenara, 2006), sendo estes papéis importantes para a sustentabilidade da comunidade. Como tal, a 

estrutura delineada teve em conta estas e outras especificidades próprias de comunidades suportadas pela 

Internet. 

A primeira secção, dispondo de ferramentas de comunicação, é designada por “V@mos 

Convers@r…”. Aqui pode-se encontrar duas salas de chat e, actualmente, vinte e cinco fóruns de 
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discussão temáticos, divididos em áreas curriculares da educação de infância. Inicialmente o número de 

fóruns era de treze, mas com o decorrer das interacções dos participantes sentimos necessidade de colocar 

à disposição fóruns mais específicos, para uma melhor definição de áreas e tópicos de discussão.  

Uma outra secção foi criada para a partilha de informação, designada por “Para Partilh@r...”, que 

integra diversas bases de dados (álbuns de fotos, histórias), glossários (portefólios, entre outros), wiki de 

contactos MSN, Messenger e Skype para promover sessões de vídeo-conferência entre jardins-de-

infância. Nesta comunidade temos também uma secção de “Entrevistas” realizadas pelos investigadores, 

mas que podem ser completadas por questões colocadas aos entrevistados pelos próprios participantes da 

comunidade. A secção mais dinâmica é a das “Novidades” onde são colocadas informações pertinentes a 

explorar em contexto de jardim-de-infância ou actividades que promovam a interacção entre os 

participantes. 

As actividades desenvolvidas na comunidade são muito diversificadas. Este espaço apoia 

principalmente a reflexão das temáticas divididas pelos diversos fóruns que, desde Abril de 2007, contam 

com moderadores, especialistas em cada uma das áreas. No primeiro ano de funcionamento da 

@rcaComum tivemos um plano de acção, com diversas actividades predefinidas e que se constituíram 

importantes para uma fase inicial da comunidade. Neste segundo ano de interacções não tivemos qualquer 

plano, mas dada a consistência da comunidade a sua dinâmica fluiu naturalmente e com acentuado 

crescimento. As principais actividades decorreram com base nas épocas festivas (Halloween, Magusto, 

Dia da Raza, Natal, Carnaval, Dia da Árvore, Páscoa, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia da Criança, Dia do 

Ambiente, etc.) de cada país, da temática que se trabalha em contextos físicos de jardim-de-infância 

(alimentação, higiene, multiculturalidade, as TIC, etc.), da preparação e concretização de sessões de 

vídeo-conferência, da construção de histórias com recurso a diversas ferramentas e disponibilização do 

resultado na comunidade, entre outras. 

Esta comunidade sustentada na plataforma Moodle uniu profissionais de educação de infância de 

Portugal, Espanha e América Latina (Brasil, Venezuela, Peru, Argentina, México, Colômbia, Chile, 

Uruguai, Costa Rica, entre outros), ultrapassando o isolamento em que habitualmente estes profissionais 

trabalham nos seus contextos físicos. Por outro lado, revelou-se como um espaço que permitiu realçar a 

Educação de Infância nos diversos países como etapa fundamental para o desenvolvimento da criança. É 

possível justificar o que referimos anteriormente, através do diálogo de alguns participantes (P) da 

@rcaComum: 

P1: “Considero a @rcaComum uma excelente oportunidade para partilhar, trocar 

informações, sugestões quer ao nível nacional, como ao nível internacional. É portanto, um 

espaço inovador com características direccionadas para a educação de infância e cujos 

temas são do interesse de todos os profissionais de educação de infância. Por ser uma 

comunidade com vertente internacional permite-nos conhecer outras realidades e ambientes 

educativos que contribuem para um enriquecimento mútuo”; 

P2: “Potencialmente rica para proyectar experiencias, comparar acciones, establecer 

acuerdos, relacionar culturas, etc”; 

P3: “É um óptimo «circuito» comunicativo e interactivo de uma comunidade que se 

quer cada vez mais globalizante, de partilha de experiências e alargamento dos nossos 

horizontes culturais”; 

P4: “Un medio que logra enlazar docentes de nivel inicial como una familia 

grande”; 

P5: “Um projecto muito interessante de formação cooperada de docentes e de 

aproximação de culturas”; 

P6: “Parece un medio importante de comunicación para los educadores que buscan 

relacionarse e intercambiar conocimientos desde países diferentes y enfoques pedagógicos 

distintos”; 

P7: “Um bom meio de comunicação. Permite aceder à informação, troca de ideias, 

quebra com o isolamento entre docentes”. 

 

A @rcaComum, Comunidade de Prática Online Ibero-americana de Educadores de Infância, 

constitui-se como uma CoP online, cuja durabilidade e sustentabilidade lhe conferem credibilidade, 

evidenciando uma subida gradual em número de participantes e nas intervenções estabelecidas. A 

comunidade é fechada e restrita a profissionais de educação de infância, sendo o registo de novos 

utilizadores validado através da resposta a algumas questões colocadas pelos investigadores, por correio 

electrónico. 

Por último, é de realçar que esta comunidade vai permanecer no ciberespaço após término da 

investigação que permitiu o seu desenvolvimento.  
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3.2 Squeaklândia 

 

O projecto Squeaklândia (www.squeaklandia.pt) dedica-se à divulgação e ao incentivo da 

utilização do Squeak, um sistema informático aberto destinado à aprendizagem da programação, 

principalmente pelos jovens, que utiliza uma metáfora de Mundos virtuais muito apelativa e 

extremamente versátil. 

A Squeaklândia é um espaço sui generis que não corresponde rigorosamente a nenhuma das 

tipologias que definem as comunidades de aprendizagem. Contudo, na área de aprendizagem podemos 

encontrar algumas das características das comunidades baseadas na Web que se organizam no formato de 

“cluster de aprendizagem”. O formato cluster de aprendizagem, em que podemos incluir esta 

comunidade, procura relacionar os cursos através do respectivo conteúdo e permitir que se desenvolvam 

relacionamentos entre pares capazes de auto-suportar a comunidade. 

 A clusterização de conteúdos, consistindo na divisão do objecto de aprendizagem em 

subconjuntos com características similares, com base em especificidades do conhecimento prévio, é 

muito útil para a resolução de problemas em que os utilizadores podem identificar facilmente uma porção 

do conjunto mas não são capazes de ter uma visão mais geral do conteúdo (Kamishima & Motoyoshi, 

2003). No nosso caso, o conteúdo é o potencial do Squeak na aprendizagem com objectos 

verdadeiramente interactivos e os subconjuntos são as diversas aplicações da programação, ainda que 

básica, na definição de formas de interacção com o utilizador. 

Em grande parte, o modelo organizativo do espaço de aprendizagem da Squeaklândia adopta 

ideias da clusterização conceptual de Michalski (1980) aplicadas à aprendizagem baseada em plataformas 

de e-learning, procurando desorganizar o Squeak em pequenos exemplos que sejam significativos para o 

conhecimento de base que os participantes nos cursos já detêm. Assim, a sugestão de pequenas tarefas, 

utilizando os recursos e actividades da Moodle, conjugando-as com técnicas de construção de objectos de 

aprendizagem que permitem um controlo de fluxo adequado a cada utilizador, como o vídeo com 

anotações, por exemplo, tornam-se eficazes na aprendizagem e confortáveis na sua utilização. 

Uma parte desta comunidade é suportada por um wiki e a outra desenvolve-se em torno de uma 

instância Moodle onde se propõem cursos livres de aprendizagem autónoma e cursos orientados, com 

uma arquitectura mais ou menos habitual, encontrada em plataformas de apoio ao e-learning. Os cursos 

correspondem aos espaços de aprendizagem que, na tradução original da Moodle, são designados por 

disciplinas. 

A organização em dois espaços de características distintas, embora complementares, pretende 

envolver os seus membros de uma forma natural na construção de conhecimento colectivo e partilhado. O 

wiki corresponde ao espaço de acolhimento de quem aí chega pela primeira vez, podendo ter de imediato 

uma panorâmica geral da comunidade e do Squeak em si mesmo, para além de poder contribuir na 

construção do próprio espaço. 

Na área de gestão de aprendizagens, oferecem-se cursos orientados com acompanhamento dos 

participantes e cursos livres de utilização autónoma não acompanhada, que reaproveitam os conteúdos 

utilizados nos cursos orientados quando estes terminam. Exceptuando a participação nos fóruns 

específicos, que requer a qualidade de utilizador da plataforma, os cursos livres estão acessíveis a 

visitantes sem necessidade de inscrição no sistema. Em ambas as modalidades de cursos, os fóruns são 

elos de ligação e apoio na utilização onde se tiram dúvidas e tentam resolver problemas técnicos 

relacionados com o Squeak. A flexibilidade de configuração e de organização dos fóruns constitui uma 

mais-valia para este tipo de projectos, embora gostássemos de ver contemplada a possibilidade de 

etiquetagem de mensagens, ao estilo das propostas na Fle3
1
 (Future Learnning Environment). Em 

projectos como o que está suportado por esta plataforma, é essencial podermos associar às mensagens 

colocadas nos fóruns uma referência que nos dê a visão imediata se a mensagem vem, por exemplo, de 

um utilizador iniciado, experiente ou especialista e se a sua participação reflecte uma opinião, uma 

dúvida, uma sugestão ou uma solução, fundamentada ou não. 

Os cursos são apoiados por recursos e actividades de características diversificadas em termos de 

abordagem tecnológica, metodológica e estratégica, recorrendo-se não só às ferramentas standard da 

própria plataforma, como a outras que têm surgido na vasta comunidade de desenvolvedores Moodle.  

Para além da utilização de documentos elaborados na óptica dos modelos mais tradicionais de 

tutoria, alertados para a ideia de que a vantagem da orientação apenas tende a desaparecer quando os 

alunos têm conhecimentos prévios suficientemente elevados (Kirschner et al., 2006), utilizamos também 

documentos construídos com base nas técnicas de screencasting mais comuns, empacotados segundo as 

                                                           
1 “Fle3 is designed to support learner and group centered work that concentrates on creating and developing 

expressions of knowledge” Fonte: http://fle3.uiah.fi/ 

http://www.squeaklandia.pt/
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normas SCORM
2
. Assim, aproveitam-se as capacidades de utilização de Objectos de Aprendizagem que a 

Moodle oferece e permite-se a sua utilização noutras plataformas compatíveis com SCORM.  

Os frequentadores dos primeiros cursos orientados são maioritariamente professores ou estudantes 

do ensino superior da área da educação, que se interessaram pelo Squeak. Recentemente abrimos espaço à 

primeira “Escola Squeak”, destinada a apoiar alunos do Ensino Básico que começaram a utilizar o 

software.  

Toda esta dinâmica de aprendizagens e de propostas desafiadoras tem-nos colocado algumas 

dificuldades para integração dos conteúdos desenvolvidos no Squeak. 

Sendo o Squeak um ambiente de desenvolvimento que gera conteúdos utilizáveis na Internet, com 

recurso a um plug-in, pensamos que seria interessante utilizá-los directamente na Moodle, em qualquer 

actividade. Partimos, por isso, para a pesquisa sobre as possibilidades de conjugar os dois recursos. 

Adaptamos um filtro baseado nos filtros multimédia da Moodle e dessa forma conseguimos embeber os 

projectos Squeak em qualquer conteúdo HTML utilizando a mesma técnica que se utiliza para embeber 

objectos flash. 

Mais tarde, esta possibilidade levou-nos a desenvolver um sistema de lançamento do plug-in 

Squeak quando uma hiperligação aponta para um ficheiro de projecto deste sistema. Esta solução veio 

permitir-nos utilizar uma base de dados que reconhece a extensão „.pr‟ e gera uma URL que passa 

variáveis, como a dimensão do ecrã, o nome e o endereço do ficheiro e inicia o plug-in.  

De uma forma absolutamente confortável, utilizando a Moodle como plataforma de upload, de 

organização e distribuição podemos criar um repositório de projectos Squeak, enriquecido com a 

informação que pretendermos. 

Em face de todo o desenvolvimento da plataforma Moodle e das adaptações que o projecto nos 

permitiu realizar, pensamos ter conseguido reunir as características mais apelativas da Web actual num 

espaço que proporciona aos utilizadores, docentes e alunos, um nível de interactividade e liberdade 

criativa sem par. Contudo, ainda esperamos pelo olhar empreendedor e questionador da comunidade 

educativa nacional para perceber se o fascínio do user content creator não é suplantado pela ameaça do 

loser content creator (Petersen, 2008) que a Web 2.0 promete. 

 

3.3 Face It 

 

A comunidade Face It (http://projectos.iec.uminho.pt/face_it) encontra-se em desenvolvimento 

desde Dezembro de 2007 e surge no contexto de um projecto europeu com o mesmo nome. Os objectivos 

centrais do projecto são: identificar conhecimentos, competências e atitudes exigidos aos professores no 

quadro da europeização do ensino; produzir conteúdos e propor uma metodologia adequada à formação 

de professores, tendo como base o modelo de competências de Anderson & Krathwohl (2001) e desenhar 

um sistema de avaliação específico. Espera-se, por exemplo, contribuir para uma definição mais clara de 

identidade europeia, trabalhando conceitos como diversidade e multiculturalismo e potenciando uma 

convivência saudável entre identidade nacional e sensibilidade transnacional. A questão linguística 

assumirá também um papel essencial, sendo outra das metas do Face It avaliar a importância do domínio 

de diferentes línguas e as condições necessárias para que os futuros professores europeus sejam capazes 

de leccionar noutras línguas que não a do país de origem. Um professor europeu deverá então ser capaz 

de ensinar em diferentes países, a partir de uma perspectiva europeia, partilhar conhecimento com colegas 

de outras nacionalidades, fazer um uso efectivo da tecnologia, entre outras competências. 

No quadro deste projecto, as principais funções da plataforma Moodle, nesta fase, deverão ser 

apoiar a organização do projecto e assegurar uma comunicação efectiva entre os diferentes grupos de 

trabalho que integram esta iniciativa (School concepts, Cultural heritage, European citizenship, European 

diversity, E-learning environment) e entre os membros de cada grupo. O objectivo é garantir que todos os 

participantes estejam envolvidos de uma forma equilibrada e que os materiais produzidos sejam 

partilhados, discutidos e avaliados por todos os intervenientes, na óptica do trabalho colaborativo. A 

plataforma deverá então contribuir especificamente para a gestão integrada de conteúdos gerados pelos 

diferentes grupos de trabalho, o que representa, neste caso, um grande desafio, uma vez que os seus 

membros estão dispersos um pouco por toda a Europa. O Moodle do Face It servirá de base à discussão e 

publicação de agendas e documentos de trabalho, conclusão e avaliação das reuniões dos diferentes 

grupos, comunicação síncrona e promoção do uso da própria plataforma, já que também neste projecto 

foram identificadas algumas lacunas ao nível do domínio técnico das ferramentas do Moodle. Neste 

ponto, optou-se por disponibilizar cursos simples, avaliar o conhecimento através de questionários e 

referendos acessíveis também na plataforma e nomear um membro em cada grupo responsável pela 

                                                           
2 SCORM - Sharable Content Object Reference Model é um conjunto de especificações para a produção de 

conteúdos destinados a apoiar o e-learning que define os protocolos de comunicação entre o conteúdo do lado do 

cliente e a 

http://projectos.iec.uminho.pt/face_it


Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

102 

 

motivação para o uso da plataforma, controle de registos e ajuda técnica. Este elemento não deverá, no 

entanto, assumir-se como formador, sendo privilegiada a auto-aprendizagem. O projecto prevê também a 

utilização da plataforma Moodle como suporte de ensino a distância. 

 

 

3.4 Interpontos 

 

A comunidade Interpontos (http://interpontos.nonio.uminho.pt), ainda em fase de concepção, foi 

criada para explorar e encontrar caminhos que permitam conhecer e compreender melhor os diferentes 

países e suas culturas, com o objectivo final de apoiar e promover melhores relações interculturais. Trata-

se de uma iniciativa que pretende contribuir para um campo de investigação cujo propósito é abrir, 

impulsionar, facilitar e promover a criação de uma Comunidade Intercultural Virtual. A experiência 

intercultural envolve já um grande número de pessoas, dispersas por todo o mundo, o que nos faz pensar 

que esta comunidade intercultural já existe, carecendo, no entanto, de visibilidade e, também, de 

consciencialização para a sua existência enquanto comunidade. A tecnologia poderá desempenhar aqui 

um papel fundamental, funcionando como uma componente válida de ajuda à interacção entre pessoas 

sensíveis à temática intercultural, potenciando, em simultâneo, a união e a divulgação dessa mesma 

comunidade, enriquecendo-a. Em suma, a Interpontos pretende ser uma oportunidade para desenvolver a 

sensibilidade, consciência e competências interculturais. 

Neste contexto, a utilização da plataforma Moodle deverá permitir a interacção entre os 

utilizadores e a integração de materiais dinâmicos, facilitando também a utilização destes dados para a 

análise de conteúdos a realizar no quadro desta investigação. As suas características técnicas permitiram 

uma adaptação relativamente simples ao multilinguismo que se impõe. A plataforma funcionará então 

como uma comunidade internacional, organizada por comunidades de língua (inglês, português, espanhol, 

alemão, francês). A partir destas comunidades, será proposto o debate e estudo de temas relacionados 

com três eixos centrais: Informação; Comunicação de Experiências; Formação, Educação e Investigação. 

O objectivo da secção Informação é motivar o interesse e provocar alguma inquietação 

relativamente às diferentes realidades culturais. Neste espaço será disponibilizada informação prática 

sobre pessoas, culturas, objectos e eventos culturais, directa ou indirectamente relacionados com questões 

interculturais, a nível regional, nacional e internacional. O eixo Comunicação de Experiências deverá 

desenvolver novas percepções sobre a diversidade e as diferenças, promover uma consciência colectiva, 

conhecimento, criatividade e aprendizagem prática mediante a interacção intercultural. Será um espaço 

aberto para imaginar, identificar e comunicar as formas em que a diversidade e as diferenças emergem 

nas situações quotidianas, constituindo-se como material de estudo e reflexão. Na última secção, 

Formação, Educação e Investigação, pretende-se explorar e estimular uma reflexão profunda sobre a 

interculturalidade, o seu significado, dimensão e possíveis abordagens que desafiam a nossa visão do 

mundo, formas de racionalidade e interacção. Este espaço está destinado à introdução sistemática de 

conhecimento produzido pelos diferentes autores/autoras, procedentes de diversas áreas, com o propósito 

de alcançar uma melhor compreensão sobre os desafios culturais e as relações interculturais, os seus 

fundamentos e as competências que exigem. Serão lançados periodicamente temas de estudo e discussão, 

que poderão ser trabalhados a partir dos três níveis propostos e também dos outros recursos e actividades 

apresentados: fóruns, glossário, álbum de fotos, etc. Os utilizadores de cada uma das comunidades de 

língua poderão aceder aos conteúdos e interagir dentro da própria comunidade, assim como com as 

restantes, dependendo das suas habilidades e competências linguísticas. Em simultâneo, todas as 

comunidades estão ligadas a um banco geral de conteúdos, acessível a todos, tendo sido criada para o 

efeito uma meta-disciplina. 

Espera-se, então, que os utilizadores contribuam lançando ideias, comentários e sugestões; 

participando nos fóruns e nos debates; disponibilizando informação variada sobre eventos, livros e todo o 

tipo de material que ajude a explorar e clarificar a experiência cultural, tal como fotografia, artigos, 

websites, etc. O objectivo é ampliar a percepção intercultural e aprender ou discutir outras formas de 

pensar, comunicar e desenvolver relações sociais. Numa fase posterior, espera-se que a comunidade sirva 

de base à mobilização de espaços de encontro e projectos conjuntos entre os seus utilizadores. A 

comunidade conta já com 171 utilizadores, tendo no entanto a sua inscrição sido realizada pela 

administração da plataforma e a comunicação com esses futuros utilizadores realizada por e-mail. Destes 

contactos nota-se desde já algumas reservas relativamente ao uso do Moodle, estando a ser preparado um 

manual de utilização cujo objectivo é quebrar algumas dessas barreiras, impulsionando a auto-formação.  

 

 

http://interpontos.nonio.uminho.pt/
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4. Considerações Finais 

Em todos os projectos, qualquer que seja o seu estágio de desenvolvimento, encontramos a 

necessidade de resolver problemas a distância ou simplesmente de partilhar ideias e práticas comuns. 

Nestes projectos encontramos dinâmicas centradas num líder ou que ganharam um novo realce com a 

emergência de novos líderes. Alguns projectos centram-se em abordagens específicas de aprendizagem, 

como é o caso da Squeaklândia, outros em finalidades mais abrangentes, que envolvem os aspectos 

transversais de uma profissão, como é o caso da @rcaComum e do Face It, ou a criação de pontes de 

contacto interculturais e internacionais, como se observa na Interpontos. 

A especificidade de cada projecto acaba por interligá-lo com os outros por recorrer à mesma 

plataforma e porque as dinâmicas que aí se desenvolvem são sustentadas por ferramentas de comunicação 

síncrona e assíncrona cuja utilização não é alterada pelo formato das comunidades que as usam. A 

variedade dos projectos dentro da mesma instituição, a Universidade do Minho, não retira o ponto de 

ligação que se fortalece entre os seus investigadores porque, em equipa, reflectem as potencialidades e 

dificuldades de cada projecto e do mesmo modo procuram colaborativamente as soluções para os 

problemas comuns. Questões como a distância e a língua são facilmente ultrapassadas pelo recurso à 

Moodle e o conhecimento partilhado dos investigadores tem permitido garantir o desenvolvimento destas 

comunidades. 

A variedade e proliferação de comunidades na Internet tem despertado o interesse de inúmeros 

investigadores, não só pela perspectiva de análise das interacções que aí decorrem mas, também, porque 

lhes concede a possibilidade de fundarem comunidades que posteriormente se constituem como unidades 

de análise da sua própria investigação. Num mundo em transformações aceleradas e em que procuramos 

encontrar pontos de referência que nos proporcionem segurança, esperamos ter contribuído para a 

necessária reflexão por parte dos utilizadores ou potenciais utilizadores da plataforma Moodle para fins 

pedagógicos. 
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Resumo 

 

Até ao início do século XXI ensino à distância e ensino presencial perfilaram-se em dois campos totalmente 

diferentes. O debate fundamental centrou-se em torno das diferentes gerações de ensino à distância. Hoje o debate 

centra-se nas várias gerações de e-learning, bem como nos seus respectivos diferentes perfis. Um dos aspectos 

centrais em debate consiste em questionar se a tecnologia por si só representa um ingrediente suficiente para 

constituir uma “boa prática” tanto em formação profissional, como em processos educativos iniciais, ou se por outro 

lado não passa de mero “ruído tecnológico”, para tornar “felizes” os nossos alunos “digital learners”, oferecendo um 

mero “surface learning style”. Um debate profundo consiste em caracterizar como as novas tecnologias induzem 

novas metodologias e qual o método adequado à sua implementação. Como Rosenberg referiu numa perspectiva 

visionária, “oline learning deixará dentro de algum tempo de ser e-learning” mas só “learning” pois não será 

admissível pensar em ensino ou formação profissional, sem suporte online, quer seja em ambiente presencial ou à 

distância. Um profundo debate sobre gerações de e-learning não só é pertinente como necessário para clarificar um 

“road map” e o “modus actuandi” da “Escola do futuro” como da formação profissional. 

 

Palavras-chave: e-learning; e-learning 1.0; e-learning 2.0; e-learning 3.0, professional Training; e-formadores 

 

 

Abstract 

 

Up till the beginning of the XXI century distance learning and presence learning coexist in different worlds. 

The debate has its focus in distance learning generations. Today the focus changed and debate is mainly about e-

learning generations and their profiles. One of main ingredients is questioning if technology will be enough for “good 

practices” for starting education as well as professional training. On the other hand, “wonderful technology” is no 

more than “technologic noise” that makes our students happy, but offering no more than a “surface learning style”. 

As Rosenberg referred in 2001, in his visionary perspective, “in the future online learning, will not be any more e-

learning, but just learning”…  because any kind of learning will not be acceptable without online support. A deep 

debate to characterise how new technologies induce new methodologies, its profile, as well as the clarification of a 

“Road map to the School of the future”, is a must. 

 

 

 

O que aproxima e separa o ensino presencial do ensino à distância 

Durante grande parte do século XX o ensino à distância revelou-se um instrumento de apoio a 

pessoas que necessitavam de ter acesso a ensino inicial, especializado, ou formação profissional, em zona 

em que não conseguiam ter acesso, na sua área geográfica de influência. 

Foram identificadas várias gerações do processo de ensino à distância: 

 

1ª Geração - 1840 – 1970  

Cursos por correspondência 

 

2ª Geração - 1970-1980  

Universidades abertas 

 

3ª Geração - 1980 – 1990  

Cassetes de vídeo 

Telescola 

 

4ª Geração – a partir de 1990 

Ensino online, E-learning – ambientes de aprendizagem virtuais 
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Durante a década de  90 e até 2000 quando se falava de ensino online, ou elearning, estávamos de 

certeza a falar de ensino / formação à distância e actividades unidireccionais (e-learning 1.0). 

Em 2004 quando falávamos de ensino / formação online, estávamos a falar de b-learning, 

Interactividade aluno e conteúdo e actividades bi-bireccionais, fóruns, chats (e-learning 2.0). 

Em 2008, quando falamos de ensino / formação online / e-learning, tanto podemos estar a falar de 

apoio ao ensino presencial, como apoio ao ensino à distância, com interactividade ao nível dos conteúdos, 

da tutoria online, em salas de aula virtuais e outras actividades pedagógicas desenvolvidas 

bidireccionalmente, assim como avaliação formativa (e-learning 3.0).  

Mas ao falarmos de e-learning 3.0 será que estamos a seguir à risca Stephen Downes?  

De facto não! Estamos a procurar sistematizar aspectos metodológicos e tecnológicos ligados a 

uma nova geração de ensino.  

Hoje, dado o incremento de utilização de instrumentos de apoio online tanto ao ensino presencial, 

como à distância, admitimos que a tutoria online está a tornar-se uma ferramenta imprescindível de apoio 

a todos os formatos de ensino ou formação, com expressivos resultados na melhoria da qualidade do 

ensino. 

Por outro lado a distribuição de conteúdos em formatos multicanal (áudio, vídeo, escrito), 

preenchem os requisitos necessários para ir ao encontro dos diferentes “estilos de aprendizagem” dos 

alunos / formandos e ir ao encontro duma tendência dominante da maioria dos alunos / formandos serem 

“digital learners”. 

 

 

O que aconteceu para justificar esta evolução? 

 

Vários foram os campos onde se verificaram profundas mudanças de carácter quantitativo e 

qualitativo, que conduziram a alterações profundas no campo do ensino e da formação profissional, como 

passamos a destacar: 

Alterações profundas no quadro tecnológico 

 Aprendizagem multi-canal - Caracterização do mapeamento do cérebro e identificação da 

imagem como factor determinante na transferência do conhecimento – Prof.   António Damásio  

 Identificação e caracterização dos “Learning styles”  

 A inteligência emocional e o processo de aprendizagem por actividades lúdicas 

 Interactividade e reflexão – Como instrumento dominante do processo de aprendizagem 

 A caracterização do processo de aprendizagem no cérebro humano pelo neuro-fisiologista Prof. 

Alcino Silva 

 A revolução da mudança e a sociedade do conhecimento e da informação, bem como alterações 

profundas no processo de ensino e da aprendizagem 

 Alterações no quadro sócio cultural 

 

Constatamos que a década de 90 e o início do século XXI marcam um salto qualitativo no ensino à 

distância, o que resultou da consolidação das diferentes tecnologias da informação e comunicação postas 

ao serviço do ensino. Nomeadamente, software para produzir conteúdos multimédia e interactivos, 

projectores de vídeo, apresentações simples de utilizar, processadores bastante rápidos que permitem um 

eficaz processamento de imagem e vídeo, como Pentium IV com velocidades hoje já bastante superiores a 

1.5 Ghz.  

Só a partir de 1997 surgem algoritmos de compressão de vídeo e a sua distribuição em formato de 

“stream” que permitem a sua distribuição via Web.  

Porém só a partir da implementação generalizada de Internet com banda larga se torna viável a 

distribuição de conteúdos em formato multimédia via Web. 

Além disso, discos rígidos de grande capacidade de armazenagem e com velocidades para 

absorverem uma correcta captura de vídeo (7.200rpm), sistema de vídeo “streaming” para difusão WEB, 

etc., e também de sistemas de distribuição em banda larga, tudo com qualidade e a preços aceitáveis ao 

utilizador médio, que permitam uma real utilização dos computadores, na vertente multimédia das 

componentes de ensino, tanto na sua vertente presencial, como na sua distribuição via WEB, o que 

conduziu ao actual conceito de e-learning. 

Por outro lado, existência de software de comunicação áudio e vídeo, “open source” (gratuitos), ou 

a preços muito acessíveis e o aumento da largura de banda disponível, vieram tornar operacional a 

realização de tutoria online efectiva, em ambiente “face to face”. 

Embora no início do século XXI já estivessem disponíveis plataformas de distribuição de 

conteúdos (LMS), os seus preços de mercado ainda eram extremamente elevados, o que dificultava a sua 

operacionalidade. Só em 2004 começaram a surgir plataformas de “open source”, o que veio introduzir 
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uma redução substancial nos custos de utilização e tornar viável o uso generalizado de plataformas de 

gestão de cursos em todos os patamares de ensino. 

Quanto à aprendizagem multi-canal – A caracterização do mapeamento do cérebro e identificação 

da imagem considerada como factor determinante na transferência do conhecimento – Prof.   António 

Damásio(
1
), conduziram ao entendimento de que a aprendizagem é optimizada quando realizada 

simultaneamente por várias áreas do cérebro e portanto pela utilização simultânea de processos de 

comunicação multi-canal, isto é, recorrendo ao uso de narração em áudio, vídeo ou apresentações com 

integração de imagem, complementadas pela distribuição de textos escritos.  

Desde o século XVIII que vários investigadores pesquisaram quais as áreas do cérebro que 

correspondiam a cada função do corpo humano. 

Porém só Brodiman (1909) aponta algumas áreas específicas do cérebro afectas a percepções e 

emoções concretas, mas as limitações de meios científicos que confirmassem as suas teses deixaram o 

tema em aberto durante muitos anos. 

É na década de 90 que António Damásio caracteriza o mapeamento do cérebro e o processo multi-

canal de percepção e controlo localizado das actividades cerebrais. São localizadas as actividades 

fundamentais físico motoras como ainda as psico-emocionais, bem como as zonas do cérebro que a cada 

uma estão afectas. Este trabalho é mais tarde confirmado por outros cientistas, nomeadamente por Joan 

Stiles. 

Este trabalho não só salienta a diferenciação de capacidades entre os seres humanos em áreas 

funcionais específicas, como a voz, a visão, a leitura, a escrita ou actividades psico-motoras, como 

distingue os mecanismos racionais dos mecanismos emocionais. 

Ficam assim consolidadas duas importantes áreas de investigação, a dos “estilos de aprendizagem” 

desenvolvida por Gardnner (1983) e por Flaming (2001) que desenvolveu o “VARK learning styles 

model”, e a da inteligência emocional tratada por Daniel Goleman (1999). 

Estas linhas de investigação apontam caminhos importantes para o processo de ensino e 

aprendizagem. Nomeadamente identificando a necessidade de os conteúdos deverem ser disponibilizados 

em formato multi-canal de forma a poderem ir ao encontro dos diferentes estilos de aprendizagem e assim 

poderem facilitar da forma mais adequada os formandos. 

E ainda a temática da inteligência emocional, perspectiva a importância da aprendizagem poder ser 

feita, com melhores resultados, através de canais emocionais, nomeadamente recorrendo ao uso de jogos 

pedagógicos e actividades lúdicas.  

Alcino Silva, investigador da Universidade de Los Angeles nos USA, tem orientado a sua 

investigação para caracterizar o processo de aprendizagem no cérebro humano sob o ponto de vista neuro-

fisiológico.  

O seu trabalho evidencia os processos interactivos na consolidação da aprendizagem, e no 

relacionamento entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo, assim como os mecanismos que 

afectam e condicionam a interacção entre estes dois tipos de memória. 

A integração dos processo interactivos vêem na sequência dos trabalhos de Moore (1993), Lauzon 

(1997) e Northup (2002), onde realçam os seguintes aspectos interactivos: aluno – formador; aluno – 

aluno; aluno – conteúdo; e a interactividade intra-pessoal. 

Por fim verificaram-se ainda alterações importantes no quadro sócio cultural, a revolução da 

mudança e a sociedade do conhecimento e da informação, que condicionaram alterações expressivas no 

processo de ensino e da aprendizagem. 

No quadro sócio cultural podemos evidenciar, como mais relevantes, a mudança do perfil médio 

etário do “aprendiz”, que há cerca de duas décadas tinha uma idade média inferior a 25 anos, hoje com a 

intensificação da formação permanente ao longo da vida, a idade média subiu substancialmente. 

Hoje todos somos tendencialmente vídeo e Web dependentes, gerando novos hábitos de aquisição 

de conhecimento, agravados pela aceleração do factor de mudança. 

São este conjunto de factores que vieram introduzir alterações importantes e profundas em todo o 

processo de ensino e aprendizagem, em todos os níveis de ensino e tanto nos formatos de ensino 

presencial como à distância. 

 

 

Como evoluiu o conceito de e-learning e qual o seu conteúdo actual? 

 

A definição de “e-learning” tem apresentado uma diversidade de definições, que se têm 

metamorfoseado, desde que apareceu, o que tem de alguma forma a ver com a analogia entre o 

processamento de informação assistido por computadores e o ensino. Os programas computacionais 

                                                           
1 António Damásio, investigador que dirige o departamento de pesquisa para o mapeamento do cérebro e inteligência 

emocional na Universidade de Iowa nos USA. 
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passaram a designar-se por CBI (Instrução Baseada no Computador - Computer-Based Instruction), CBT 

(Formação Baseada no Computador - Computer-Based Training) ou simplesmente CBL (Aprendizagem 

Baseada no Computador - Computer-Based Learning). 

Durante a década de 90, e-learning aparece muito ligado ao ensino à distância, porém Rosenberg 

(
2
) (2001) vem introduzir alguma reflexão quanto à sua relação exclusiva e dependência com o ensino à 

distância. 

…”O e-learning é uma forma de ensino à distância, mas o ensino à distância não é 

necessariamente e-learning” … 

Rosenberg pretende demarcar aqui todo o ensino à distância de suporte electrónico e multimédia, 

do ensino à distância suportado na distribuição de documentação impressa, sendo hoje o entendimento 

generalizado que “e-learning” integra o conjunto de técnicas e instrumentos de ensino suportados por 

meios informáticos, ou ensino online, nomeadamente audiovisuais, quer eles sejam utilizados em sala de 

aula quer em ensino à distância. 

O e-learning é pois um processo de ensino sob suporte electrónico, com conteúdos distribuídos ou 

não online, em formato multimédia e com tutoria e avaliação formativa online. 

Isto faz com que alguns autores afirmem que: … “o e-learning veio revolucionar de tal forma o 

processo de ensino, que mesmo ao nível da sala de aula o ensino não será mais como era até à década de 

90”. 

Porém, um dos aspectos mais relevantes e que vale a pena evidenciar, é o facto de ser necessário 

para a efectividade da qualidade do ensino e no contexto da formação profissional, a existência dos 

seguintes componentes: assegurada a distribuição de conteúdos em formato multi-canal, uma prática de 

tutoria que garanta actividades bidireccionais quer elas sejam presenciais ou virtuais, e avaliação continua 

formativa. O que no fundo caracteriza o que é definido como e-learning 3.0. 

Hoje o debate não está portanto centrado nas gerações de ensino à distância, mas sim nas gerações 

de e-learning. 

O e-learning configurou-se durante algum tempo como uma actividade predominantemente 

exercida em auto-estudo online, onde os conteúdos eram distribuídos em documentos escritos (pdf ou 

html) e os alunos se tinham que submeter a um exame final, duma maneira geral presencial. Este formato 

veio a configurar-se com o conceito de e-learning 1.0. 

Stephen Downes (2004) interrogava-se sobre o uso de interactividade na utilização da Web e 

outros aspectos relacionados com “uma web mais viva e mais dinâmica”. Lança assim a temática da web 

2.0 com repercussões óbvias no âmbito do ensino. 

Na realidade os avanços tecnológicos permitem a utilização de instrumentos interactivos em 

ambiente educativo. Nomeadamente aluno-conteúdo, aluno-formador e aluno-aluno. Estas actividades 

passam a efectuar-se através de ferramentas como fóruns, chats, wikis que, de uma maneira geral, são 

exercidas de forma assíncrona. 

O tema continua em debate e em 2007 Stephen Downes volta a lançar mais uma “provocação 

visionária”, com uma nova temática, a da web 3.0, onde levanta a importância da web ser mais efectiva 

em termos de buscas e resposta a temas concretos dos seus utilizadores. 

O seu “visionarismo” vago e abstracto só com boa vontade se enquadra na área das ciências da 

educação.   

Porém novas ferramentas se encontram disponíveis para dar mais um passo qualitativo na melhoria 

da qualidade do ensino. Agora ferramentas de comunicação em tempo real permitem que a interactividade 

áudio e vídeo possam ser realizadas e a sala de aula possa assumir um formato verdadeiramente virtual 

sem perca de qualidade como instrumento de comunicação e interactividade. 

Hoje, portanto, em ambiente e-learning 3.0, podemos configurar o processo de ensino 

caracterizado pelos seguintes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Rosenberg, Marc; 2001, e-Learning: Strategies for developing knowledge in the digital age; NY, 

MacGaw-Hill. 
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 Síncrona Assíncrona 

Distribuição de conteúdos 

 

Síncrona Presencial 

 

Assíncrona  distribuídos 

numa 

plataforma Sala aula virtual 

Tutoria 

 

Sem tutoria Auto estudo   

Com tutoria  Presencial 

 

 Fóruns, chat, 

email 

Sala aula virtual 

Avaliação 

 

 Presencial ou 

virtual  

Avaliação 

formativa 

 

 

 

Podemos dizer que os modelos mais relevantes de estruturação de  e-conteúdos de aprendizagem 

construtivista, hoje de certa maneira já clássicos, são os seguintes: 

CLE de Jonassen,  

OLE de Hannafm, Land e Oliver 

SOl de Mayer  

Princípios elementares de instrução de Merrill 

ARCS de John Keller  

 

No planeamento e desenvolvimento de cursos e-Learning são utilizados predominantemente os 

seguintes modelos: 

Os modelos de Kemp, Morrison e Ross, ADDIE 

R2D2 de Smith e Ragan  

ADDIA (Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implantação, Avaliação) Meta-modelo  

RADDIA (Reutilização, Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implantação, Avaliação) meta-

modelo em variante  

 

Porém, hoje vislumbra-se a configuração de um novo modelo, o E/L 3.0: 

Onde os conteúdos podem ser distribuídos síncrona ou assincronamente em formato multi-

canal que assegurem as necessidades de diferentes estilos de aprendizagem;  

São dominantes actividades interactivas, realizadas numa perspectiva construtivista, através 

de: 

 tutoria online em ambiente em aulas presenciais ou em aulas virtuais; 

Actividades colaborativas, com vista a ultrapassar a barreira dos 50 / 50;  

 

Implica uma avaliação formativa contínua, em alternativa a uma avaliação exclusivamente 

sumativa;   

Onde as novas tecnologias e novas metodologias são aplicáveis a todos os níveis e ambientes 

de ensino, desde o pré-escolar, passando pelo primeiro ciclo e secundário, pelo universitário e a 

formação ao longo da vida; 

O ensino deve ser centrado na competência metodológica e científica dos docentes e orientado 

para os estilos de aprendizagem dos alunos; 

A aprendizagem tem uma forte componente na interactividade e trabalho colaborativo. 

 

 

Conclusões  

O e-learning pode representar um importante instrumento de apoio, tanto ao ensino presencial 

como à distância, desde que integre metodologias adequadas e actividades bidireccionais e ambientes de 

salas de aula virtuais “face to face”. 

Porém, tendo em conta que o ensino online assenta em quatro pilares mestres e que são: 

Novas metodologias da aprendizagem e do ensino 

Distribuição de conteúdos em formatos multimédia e muti-canal 

Tutoria online 

Avaliação formativa online 
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O ensino online representa uma mais valia qualitativa para o processo de ensino e aprendizagem, 

porém também quer dizer que ele não necessita de ser praticado na plenitude das suas quatro 

vertentes, mas para que aconteça de forma qualificada é necessário que um dos seus ingredientes se 

encontre sempre presente, isto é, as novas metodologias da aprendizagem e do ensino, que só se obtêm 

através de uma adequada formação especializada de professores e alunos. 

Sendo a preparação de conteúdos em formato multimédia, uma das vertentes mais complexa e 

difícil de desenvolver, não se aconselha que a introdução de um sistema de ensino baseado em 

técnicas online se inicie por esta vertente. 

O recurso a métodos de tutoria online, tanto para o ensino à distância no seu formato puro, 

como para apoio ao ensino presencial tornou-se hoje um instrumento fundamental para melhorar o 

processo de transferência de conhecimento e requer por parte do professor / formador uma aquisição de 

novas competências, tanto no campo das metodologias e da pedagogia, como ainda no domínio de 

ferramentas tecnológicas, para além das tradicionalmente usadas no processo de ensino. 

A implementação do sistema de Bolonha torna mais premente ainda a implementação ao nível 

do ensino superior de técnicas de tutoria online, para tornarem efectivo o processo de ensino. 

A formação especializada de professores e e-formadores nesta área não é só uma necessidade 

importante como urgente. Sem ela, não só não será possível a efectivação de ensino à distância, como o 

ensino presencial perde uma das suas mais importantes ferramentas de apoio e suporte para a sua 

melhoria de performance e qualidade do ensino. 

A nossa recomendação aponta no sentido de ser feita uma introdução faseada do ensino online, 

que passa por: 

1. Tutoria online aplicada à generalidade dos cursos presenciais e distribuição de 

conteúdos online, não incluindo formatos multimédia na primeira fase; 

2. Introdução de avaliação formativa online em complemento da fase anterior; 

3. Distribuição de conteúdos em formato multimédia e, de início, disponibilizar alguns 

cursos em formato misto (b-learning) em áreas especializadas. 

Todas estas fases deverão ser fortemente acompanhadas por unidades de suporte e formação 

dos docentes. 

Esta afigura-se ser a abordagem mais efectiva de introdução do processo e que contempla menos 

riscos, pessoais e institucionais. 

Em nossa opinião, o ensino online é uma necessidade premente e urgente, mas não representa uma 

fatalidade mas sim uma inevitabilidade. 

 

Concluímos ainda: 

 

Quanto aos contornos da tutoria online, e o seu contributo para melhorar a qualidade do ensino. 

 

A tutoria online é de certa maneira semelhante à que o professor / formador desenvolve em 

ambiente presencial, só que acrescenta novas tecnologias online e novas metodologias ao ambiente 

tradicional. 

A tutoria online permite desenvolver a interacção, a discussão, o trabalho em grupo nas formas 

cooperativo e colaborativo. Disponibiliza um conjunto de ferramentas tecnológicas, que facilita e torna 

efectiva a interactividade: aluno – conteúdo; aluno – professor; e aluno – aluno. Apresenta importantes 

vantagens sobre as técnicas de tutoria, desenvolvidas em ambiente presencial sem o recurso ao conjunto 

de meios tecnológicos disponíveis.  

Vários são os especialistas a atestarem o melhor desempenho da tutoria online sobre a tutoria 

tradicional, como McKenzie (2000), Pickering e Duggleby (2000) Cornelius (2001) e outros. 

 

Quanto à identificação dos ambientes tecnológicos adequados e os condicionalismos de 

funcionamento para a prática de tutoria online em ambiente presencial e em vários patamares de ensino. 

 

Para o funcionamento da tutoria online, é condição necessária que exista um adequado ambiente 

tecnológico na instituição de ensino, nomeadamente a ligação à Internet, existência de computador, 

projector de vídeo na sala de aula e quadro interactivo em especial para níveis de ensino mais baixos. 

Duma maneira geral, hoje, tanto as escolas como as unidades de formação profissional, começam a 

estar razoavelmente apetrechadas tecnologicamente e portanto em condições de poderem ser 

desenvolvidas actividades de tutoria online.  

Porém é necessária proceder à adequada formação de professores e e-formadores, para os 

diferentes patamares de ensino, nas tecnologias e metodologias referidas, e disponibilização de conteúdos 
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em formato multimédia em quantidade e qualidade, orientados para os curricula dos vários níveis 

educacionais.  

 

Quanto à caracterização dos perfis das gerações de e-learning, com vista a melhorar a qualidade do 

ensino numa sociedade globalizada. 

 

É necessário caminhar rapidamente no sentido de que as acções de formação profissional deixem 

de ser uma quase exclusiva distribuição de material didáctico em formato impresso.  

Passem portanto a integrar conteúdos em formatos multi-canal, (áudio, vídeo e escritos), 

actividades interactivas em tempo real (tutoria online “face to face”) e ainda métodos de avaliação 

formativa continua.  

Só assim se poderá melhorar efectivamente a qualidade do ensino e aprendizagem, integrando o 

conjunto de ferramentas próprias de uma abordagem de e-learning 3.0, quer estejamos em ambiente de 

formação inicial, quer no campo da formação profissional. 
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Resumo 

 

A partir da descrição do projecto - “Com os outros aprendemos, descobrimos e … construímos” – a presente 

comunicação pretende partilhar um conjunto de reflexões produzidas, com base nos dados recolhidos, durante um estudo 

exploratório realizado no ano lectivo 2007 – 2008, em duas escolas, envolvendo alunos de três turmas de diferentes níveis 

de escolaridade e cinco professores.Orientado para a construção de uma comunidade virtual de aprendizagem com recurso 

à plataforma Moodle, o projecto assentou em dois pressupostos: a) o trabalho colaborativo e o envolvimento dos alunos 

em tarefas comuns promove a participação e b) a utilização de plataformas de gestão de aprendizagem, representa uma 

oportunidade de potenciar processos de interacção e comunicação com recurso a estratégias colaborativas. Um dos 

objectivos do projecto foi que os alunos mais jovens respondessem a desafios ou encontrassem caminhos para resolver 

problemas com o apoio e a colaboração de alunos mais velhos. Desenhou-se uma estratégia que promovesse a 

participação dos alunos na discussão de problemáticas ambientais. Foi seguida uma linha metodológica de “Investigação – 

acção”, pois muitas das decisões tomadas foram tendo em conta as observações que iam sendo realizadas. O rationale do 

projecto está ancorado nas abordagens socioconstrutivistas de Vygotsky (1992), na cognição situada (Lave e Wenger, 

1991) e na aprendizagem colaborativa (Dillenbourg, 1999) e, na implementação, seguiu de perto o modelo descrito por 

Reid et al. (1989). 

 

Abstract 

 

From a brief description of the project - "With others we learn, we discover and…we build" – the present 

communication pretends to share a set of ideas produced based on data collected during an exploratory study carried out 

in the school year 2007 -2008, in two schools and involving students from three classes of different levels of schooling 

and five teachers. Focusing on building a virtual community of learning using the Moodle platform, the project based on 

the assumptions: the collaborative work and the students engagement in common tasks promotes their participation in the 

community and the use of platforms for management of learning using collaborative strategies represents an opportunity 

to enhance interaction and communication. The project‟s goal was that younger students responded to challenges and 

solved problems with the support and collaboration of older pupils. A strategy was designed so that it would promote the 

students‟ participation in the discussion of daily issues related to science and environment problems. It followed a 

methodological line of "research - action", once many of the decisions made consequence of what was happening in the 

community. The project‟s rationale is anchored in the social constructivist approach of Vygotsky (1992), situated 

cognition theory,(Lave and Wenger, 1991) and collaborative learning (Dillenbourg, 1999). Moreover, at implementation 

level, it has closely followed the model described by Reid et al. (1989), which was reflected in the decisions made 

throughout the process of conception, design and promotion of the learning environment that supports the community 

built. 

 

 

Introdução  

Numa sociedade que se encontra na era da informação e do conhecimento, os alunos do século XXI 

deverão dominar as ferramentas que lhe permitam ser aprendentes ao longo da vida. “The metaphor of 

learning by constructing one‟s own knowledge has great rhetorical power against the image of knowledge 

transmitted though a pipeline from teacher to student.” (Papert, 1994, p.104). Foi por isso que decidimos 

juntar alunos de escolas diferentes em torno da discussão de temas interdisciplinares, orientados por alunos 

mais velhos e por professores, mas num espaço onde se sentissem estimulados a participar: “It is no longer 
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necessary to bring a thousand children together in one building and under one administration in order to 

develop a sense of community” (Papert, 1994, p. 223).  

Ao perspectivarmos a utilização educativa de uma plataforma de aprendizagem, pensamos em geral 

em colaboração e em comunidades de prática e de aprendizagem. A aprendizagem colaborativa é, pois, um 

elemento estruturante de qualquer comunidade, onde cada um dos seus membros aprende com todos os 

outros, partilha repertórios e códigos com os seus pares, reflecte sobre a prática e constrói, por processos de 

interacção e de negociação de significados, o seu conhecimento.  

Nos novos contextos sociais que se multiplicam na Internet, o “acesso” expande-se no tempo e no 

espaço e diversifica-se nos conteúdos mas, sobretudo, nas formas de participação individual e colectiva. A 

expansão das redes sociais está também a acontecer na escola onde é expectável que os alunos tenham mais 

opções e um papel mais activo na sua própria aprendizagem, que o currículo se (re)construa de forma mais 

interdisciplinar e integrada, reforçando a ligação entre a teoria e a prática e onde o conceito de quem é o 

professor (que ensina) e de quem é aluno (que aprende) é cada vez mais ténue As comunidades de 

aprendizagem apoiadas na tecnologia que se criam e se cultivam a partir da escola são um corolário da 

dinâmica social a que assistimos um pouco por todo o lado. 

De acordo com Dias (1999) uma comunidade virtual de aprendizagem corresponde a um agrupamento 

social que emerge da Internet quando são estabelecidas redes de interacções mediadas por computador entre 

os sujeitos, orientadas pela partilha de interesses e com a duração suficiente para criarem vínculos no 

ciberespaço. 

O projecto que aqui apresentamos foi assumidamente orientado para a construção de uma comunidade 

virtual de aprendizagem com recurso à plataforma Moodle e assentou em dois  pressupostos: a) o trabalho 

colaborativo com o envolvimento dos alunos em tarefas comuns promove a participação na comunidade, b) a 

utilização de plataformas de gestão de aprendizagem, representa uma oportunidade de potenciar processos de 

interacção e comunicação com recurso a estratégias colaborativas. 

Trata-se de um projecto de construção de uma comunidade integrado nas actividades curriculares das 

disciplinas de Biologia e Geologia (12º ano), Ciências Naturais (8º ano) e Tecnologias de Informação e 

Comunicação (9º ano), pelo que a realização das actividades decorreu para os alunos do 9º ano quase sempre 

em contexto de sala de aula. Para os alunos do 9º ano as actividades eram sempre iniciadas em tempo lectivo 

ainda que frequentemente expandidas no tempo e no espaço indo para além da sala de aula, recorrendo a 

ferramentas de colaboração e de comunicação síncrona e assíncrona. Os alunos do 8º ano realizaram a maioria 

das actividades fora da sala de aula enquanto que os do 12º ano sempre o fizeram.  

Objectivos 

Com este projecto pretendemos: 

 

a) Explorar um modelo de trabalho colaborativo na plataforma de aprendizagem (grupos de trabalho com 

alunos do 8º e 9º anos de duas escolas diferentes, moderados e acompanhados por alunos do 12º ano 

que assumem o papel de orientadores dos mais jovens, por sua vez, acompanhados e moderados 

pelos professores, autores deste projecto); 

b) Compreender como as interacções se fazem na plataformas e de que forma é que essas interacções 

conduzem os alunos às respostas dadas, aos desafios de aprendizagem propostos pelos professores e 

ainda, identificar constrangimentos e elementos facilitadores da interacção na comunidade; 

c) Reflectir sobre as características dos materiais apropriados a utilizar nestas situações de ensino e 

aprendizagem (os desafios lançados, o formato desses desafios, as etapas de trabalho) e sobre as 

ferramentas e actividades disponibilizadas (fóruns, chats, wikis). 

Fóruns e aprendizagem colaborativa  

De acordo com Belshow, citado por Lewis, (2005) “Communities only exist in terms of relationships 

between their members. To build a virtual community requires a structured way of allowing relations to 

develop, and one of the best ways of doing this is through online discussion forums.”  



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

 

 

 

116 

De uma forma geral, os fóruns de discussão online, também designados por alguns autores de 

conferências electrónicas assíncronas (Harasim et al, 1995) são aplicações destinadas ao uso em rede e que 

podem ser disponibilizadas numa intranet ou na Internet. 

A utilização de fóruns em contexto educativo (Cunha e Paiva, 2003) facilita, por um lado, a dinâmica 

de grupo favorável a uma integração dos participantes e, por outro lado, a promoção de hábitos de trabalho 

abertos e expostos, tão comuns e necessários quer na comunidade científica, pela forma como é autocrítica, 

quer na Sociedade da Informação em que vivemos, a julgar pela Internet.  

De acordo com Dringus e Ellis (2004) o fórum, enquanto ferramenta de comunicação assíncrona, 

continua a ser um dos mecanismos mais amplamente aceites e capaz de oferecer condições para elevados 

níveis de interacção nas suas múltiplas dimensões. Do ponto de vista da utilização de fóruns em contexto 

educativo, um aspecto importante tem a ver com a característica assíncrona das interacções online, uma vez 

que permite que os estudantes tenham tempo para reflectir e organizar as ideias antes de participarem. 

Também a capacidade de perpetuar o momento da comunicação é um aspecto importante do fórum que, 

enquanto ferramenta de trabalho, estende a consciência do grupo (Cunha e Paiva, 2003). 

Expressar ideias por escrito requer um esforço intelectual e, geralmente, ajuda a compreensão e a 

retenção: “Formulating and articulating a statement is a cognitive act, a process that is particularly valuable if 

comments such as “I don‟t agree” or “I do agree” are followed by “because …” (Harasim et al, 1995, p.29). 

A partir de uma análise construída com base em trabalhos de investigação centrados numa ferramenta 

específica – CaMILE: Collaborative and Multimedia Interactive Learning Environment - Guzdial e Turns 

(2000) identificam os aspectos críticos na manutenção da discussão (decidir participar, manter-se na discussão 

e formular contribuições) e propõem um plano para ajudar a manter activo um tópico de discussão. Trata-se 

de uma proposta que coloca a tónica fundamentalmente no design, pelo que depende em grande parte das 

características da ferramenta em que decorre o fórum. 

Um dos aspectos interessantes avançado por aqueles investigadores e que pode ser independente das 

características da ferramenta, aponta para a importância das âncoras de discussão como estratégia para manter 

activo um tópico de discussão. Uma âncora pode ser “a document or topic in which students may be interested 

in discussing” (Guzdial e Turns, 2000).  

Naturalmente que a utilização do fórum de uma forma integrada no currículo pode ser desenhada com 

base em diferentes abordagens, com recurso a diferentes ferramentas permitindo diversas possibilidades de 

trabalho. Contudo, no contexto deste trabalho interessam-nos, fundamentalmente, os aspectos que se prendem 

com a interacção e a aprendizagem colaborativa.  

Com base em investigação realizada, Salmon (2000) desenvolveu um modelo de ensino aprendizagem 

online constituído por uma sequência de cinco passos ou estádios (acesso e motivação; socialização online; 

troca de informação; construção do conhecimento; desenvolvimento) que se sucedem com o propósito de 

envolver os participantes, aprofundar e multiplicar as interacções e assim contribuir para o melhor 

desempenho dos estudantes. Este modelo é aplicável às interacções assíncronas que se observam actualmente 

nas plataformas de aprendizagem, nomeadamente nos fóruns. A análise deste modelo põe em evidência a 

intensidade das interacções, nomeadamente nas fases 3 e 4, bem como a presença de duas dimensões em 

todos os estádios: e-moderação e apoio técnico. 

Considerando as potencialidades dos fóruns e os objectivos deste projecto, a utilização desta 

ferramenta (nas suas diferentes possibilidades) funcionou como elemento transversal estruturante dos 

processos de interacção nas diversas fases do processo. 

Chat e aprendizagem colaborativa 

A comunicação em directo pela Internet tem vindo a ser considerada como muito motivadora para 

envolver alunos em tarefas de aprendizagem: 

[...] the use of communication in a web-based classroom can be the most exciting and 

rewarding use of the web in education. It enables a tremendous freedom that addresses many of the 

problems with face-to-face communication and provides a number of new educational possibilities. 

(McCormack e Jones, 1998, p. 231). 

 

Outros autores analisam a actividade de comunicar em directo pela Internet numa perspectiva dos 

procedimentos comunicacionais e da sua potencialidade enquanto recurso de transferência de aprendizagens e 

afirmam que:  
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Quem os utiliza [os chats] sabe que quem aprende as regras de utilização de um chat 

transfere-as naturalmente para o grupo em presença física. De facto, num chat, não se pode 

“interromper” o parceiro, por exemplo, até porque é fisicamente impossível, e torna-se muito 

evidente os efeitos de comunicações menos claras ou precisas. Gera-se, de forma muitas vezes 

autónoma, a capacidade de participar em simultâneo em diferentes processos comunicacionais. Isso 

corresponde à utilização de procedimentos mentais complexos de retenção da informação e da sua 

gestão interna. (Pinto, 2002, p. 160). 

 

Uma das críticas de fundo apontada à utilização dos chats em ambientes educativos e de sala de aula é 

a de os alunos estarem familiarizados com a tecnologia e terem, muitos deles, hábitos enraizados de utilização 

de ferramentas de comunicação em directo, como por exemplo, o msn, em contexto lúdico e, neste, as 

discussões serem pobres em conteúdos e as formas de se expressarem por escrito, uma tentativa confusa de 

reprodução do código oral, com substituições constantes de caracteres por outros que tentam facilitar a escrita 

e aumentar a velocidade de utilização do teclado. De acordo com o que acabou de ser dito, utilizar o Chat em 

contexto educativo, mais especificamente na sala de aula, poderá ter poucas possibilidades de sucesso, uma 

vez que se espera que os alunos utilizem esta ferramenta tecnológica com uma postura idêntica àquela que 

têm nas sessões de msn entre amigos e, como tal, distante da necessária à criação de ambientes de 

aprendizagem. 

Neste projecto, a utilização do Chat decorre da necessidade de dar resposta a um conjunto de 

actividades programadas e que, maioritariamente decorrem até aí com recurso a ferramentas que permitem a 

comunicação em diferido. Num momento chave do projecto, considerou-se que a interacção em directo seria 

fundamental para permitir a autêntica troca de ideias, o debate, o defender de posições, numa perspectiva de 

aprendizagem colaborativa. Isto aconteceu na sequência da programação da actividade de “Jogo de papéis”, 

em que grupos de alunos assumiram diferentes papéis numa controvérsia de temática ambiental. Primeiro os 

fundamentos foram construídos em diferido num fórum próprio para o efeito e de forma colaborativa (alunos 

do mesmo grupo recolhiam da Internet e tratavam argumentos para defenderem as suas posições 

posteriormente no Chat) e depois o confronto foi realizado em directo num Chat que se activou na plataforma 

de trabalho do projecto. Seguiu-se o defendido por McCormack e Jones (1998, p. 198): “Effective interaction 

does not occur simply by selecting and installing a tool. Discussion must be motivated, participants urged to 

contribute appropriately, problems and misbehavior responded to, and discussions kept on track and 

eventually brought to a close. Aos alunos pediu-se não só que apresentassem os argumentos a favor das suas 

posições mas que também argumentassem contra os argumentos apresentados pelos outros grupos que teriam 

posições, em alguns casos, completamente opostas. 

Wikis e aprendizagem colaborativa 

A utilização de Wikis na educação é relativamente recente pelo que a literatura sobre estudos 

empíricos é ainda limitada. No entanto, como refere Grant (2006), do ponto de vista do enquadramento 

teórico, a investigação na área das comunidades de aprendizagem, da aprendizagem colaborativa e das redes 

de construção do conhecimento podem ajudar a compreender e a perspectivar a utilização de Wikis em 

educação. 

Assim, enquanto ferramentas colaborativas, os wikis podem constituir valiosos instrumentos de 

trabalho para a dinamização de grupos e comunidades de aprendizagem que envolvam actividades de grupo, 

por exemplo, o trabalho de projecto, a aprendizagem baseada em problemas ou a simulação de papéis e a 

tomada de decisões.  

Embora o trabalho com wikis possa revestir diversas modalidades, no contexto deste projecto optámos 

por introduzi-los como espaço de escrita colaborativa sob a forma de grupos separados de modo que cada 

grupo construiu o seu artigo de forma independente dos restantes grupos. Assim, na fase de realização do 

trabalho – construção do texto jornalístico no wiki – os participantes apenas tinham acesso ao seu espaço e ao 

seu texto em construção. Uma vez concluída a tarefa e terminado o prazo estabelecido, procedeu-se à 

alteração da configuração do wiki, tornando os grupos visíveis para que todos pudessem visualizar os 

trabalhos dos restantes grupos.   
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Desenho e Implementação do Projecto: construção do ambiente de aprendizagem colaborativa  

Com recurso a fóruns, a chats e a wikis, as actividades de aprendizagem colaborativa que constituíram 

a espinha dorsal de todo o projecto foram desenhadas a duas escalas: - grande grupo (65 alunos) e com uma 

discreta presença do grupo de professores que assumidamente tiveram um papel que poderíamos considerar 

scaffolding; - “pequeno” grupo (7 alunos) no seio do qual foram atribuídos papéis distintos aos alunos .  

De uma forma que procurámos integrada, podemos considerar que, ao longo das diversas fases que se 

sucederam, pelo menos as dimensões social e cognitiva estiveram presentes. 

Na dimensão social, é exemplo a preocupação com a existência de um espaço lúdico, onde os alunos e 

os professores falaram de si e dos seus gostos, bem como das suas férias, nomeadamente as do Natal e do 

Carnaval. Neste espaço permitiu-se que os alunos escrevessem com os seus códigos e num registo escrito 

típico do que habitualmente usam para interagir entre si nas mensagens escritas dos telemóveis e nos seus 

espaços sociais virtuais como por exemplo o HI5. Este espaço de envolvimento está devidamente assinalado 

na primeira página da entrada na comunidade e designa-se por esplanada. 

A dimensão cognitiva foi trabalhada em diferentes fases, nomeadamente ao nível da exploração, 

transformação e apresentação, onde há a registar os desafios lançados e onde eram colocadas questões mas 

também dadas pistas, como por exemplo, notícias de jornais e endereços na Internet, com conteúdos que 

pretenderam ajudar os jovens nas suas tarefas de descoberta das respostas às questões colocadas. Por 

transformação, entendemos aqui situações de desafios que foram pedidos aos alunos para, com base em 

informação recolhida, apresentarem num formato de notícia um texto sobre o assunto em causa. Por 

apresentação, construímos situações em que, nos fóruns, os alunos teriam de registar trabalho de pesquisa 

feito e, na fase final, produziram, colaborativamente, um artigo ou notícia no wiki de grupo. Finalmente, a 

reflexão ocorreu em todas as situações decorrentes do trabalho de interacção nos fóruns e ainda o jogo de 

papéis onde os alunos tiveram que argumentar face ao papel que assumiam.  

As temáticas que foram continuamente seleccionadas decorreram da necessidade de preparar os jovens 

para serem interventivos e serem capazes de tomar decisões face à informação de que dispõem, nas questões 

que a todos dizem respeito, nomeadamente as ambientais. Houve sempre a preocupação de incentivar a 

colaboração e pensamos que também nesta comunidade se terá chegado ao referido por Harasim et. al. 

(1995), de que as comunidades de aprendizagem que se constituem online, conduzem o aluno a situações de 

expressar ideias por escrito que requerem um esforço intelectual e, geralmente, ajudam a compreensão e a 

retenção. Assim, a estes jovens foi solicitado que explorassem e pesquisassem informação, mas também que 

comunicassem, nos fóruns, os resultados desse trabalho. Numa Sociedade que se encontra na era da 

informação e do conhecimento, qualquer aluno à saída da escolaridade obrigatória deverá dominar as 

ferramentas que lhe permitirão ser um aprendente ao longo da vida. “The metaphor of learning by 

constructing one‟s own knowledge has great rhetorical power against the image of knowledge transmitted 

though a pipeline from teacher to student.” (Papert, 1994, p.104). Foi por isso que decidimos juntar alunos de 

escolas diferentes em torna da discussão de temas interdisciplinares, orientados por alunos mais velhos e por 

professores, mas num espaço onde se sentissem estimulados a participar: “It is no longer necessary to bring a 

thousand children together in one building and under one administration in order to develop a sense of 

community” (Papert, 1994, p. 223). 

Em qualquer projecto educativo que envolve tecnologias, para além de uma definição clara dos 

objectivos a prosseguir, é importante assegurar a preparação de um contexto favorável ao efectivo 

envolvimento dos participantes e ao desenvolvimento sustentado das actividades. Por isso tivemos a 

preocupação de construir uma solução aberta mas com elementos estruturantes que nos permitissem ir 

evoluindo na construção de propostas consistentes.  

Assim, numa abordagem centrada nos processos de interacção mas também na pesquisa e na produção, 

obrigando à discussão e à reflexão ao nível das ferramentas tecnológicas, a opção foi clara: uma forte aposta 

nos fóruns de discussão, complementada com sessões de chat agendadas e culminando nos wikis.  

Com o objectivo de promover a emergência de uma comunidade de aprendizagem, o ambiente virtual 

de aprendizagem construído foi desenhado e estruturado tendo como referência o modelo de aprendizagem 

colaborativa descrito por Reid et al. (1989), que contempla 5 fases: (i) envolvimento; (ii) exploração; (iii) 

transformação; (iv) apresentação; (v) reflexão. 

Envolvimento: O envolvimento dos participantes foi estimulado através do fórum de discussão 

“Esplanada”. Este teve por principal objectivo o convívio saudável e descontraído onde os participantes  
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puderam dar-se a conhecer. Os participantes foram convidados a entrar e a deixar uma ideia sobre si e sobre 

as suas próprias expectativas em relação ao projecto. 

Exploração: A fase de exploração foi construída com recurso a um conjunto de desafios propostos 

através de fóruns de discussão. Nestes fóruns, os participantes foram convidados a debater temas como 

“Desenvolvimento sustentável”, “Gestão sustentável de recursos”, “O planeta está cansado! Vamos tratar 

dele?” e “Resíduos perigosos... já ouviste falar?”. Foi lançado um desafio realizado em grupo e baseado num 

jogo de papéis em que os grupos assumiam diferentes papéis (ambientalistas moderados, ambientalistas 

radicais, autarcas, moradores, políticos, etc.) e diferentes posições face à problemática em discussão: a co-

incineração de resíduos perigosos. Para tal tiveram de fazer pesquisa na Internet, de tratar essa informação 

para posteriormente debateram em várias sessões de chat. As primeiras vezes em pequenos grupos e 

finalmente numa única sessão, onde estiveram presentes os porta-voz dos vários grupos que representavam os 

diferentes olhares face ao problema ambiental em causa (co-incineração de resíduos perigosos na cimenteira 

de Outão). 

Transformação: Foi pedido aos alunos uma produção de uma notícia realizada de forma colaborativa, 

para através do desenvolvimento de competências, transformarem a informação pesquisada, trabalhada e 

debatida até essa fase, em algo pessoal e criativo. Para tal foi utilizada a ferramenta de Wikis. 

Apresentação: A fase de apresentação consistiu na divulgação perante todos os participantes dos 

objectos de aprendizagem desenvolvidos na fase anterior. Assentou nos objectivos de estímulo à partilha de 

trabalhos realizados e do desenvolvimento das capacidades de apresentação dos participantes. 

Reflexão: Na (re)formulação das respostas dadas com base nos comentários dos mais velhos, na 

necessidade de justificar e apresentar argumentos  no jogo de papéis, nas situações em foram chamados a 

comentar ou a tomar posição sobre argumentos dos outros, provocou-se  nos participantes, uma atitude crítica 

e reflexiva .  

Actividades  

No ambiente virtual de aprendizagem desenhado como suporte do projecto foram criadas diferentes 

propostas de actividades e disponibilizados diversos recursos de forma faseada, com base no modelo atrás 

descrito e das quais destacamos: 

Socialização - interacção informal no fórum “esplanada”. 

Discussão e argumentação - Os vários desafios propostos em diferentes modalidades (sem grupos, com 

grupos e com grupos e diferentes papéis para os participantes). 

Moderação - pelos alunos mais velhos e pelos professores através da criação de grupos de trabalho 

com configurações heterogéneas. 

Produção - de participações nos fóruns e de um artigo (escrita colaborativa em wikis) para publicação 

nos jornais das respectivas escolas. 

Descrições/reflexões - realizadas pelos alunos onde descrevem as ligações que fazem entre o que 

sabiam sobre os assuntos abordados e o que ouviram dos outros e as ligações propostas pelos colegas. 

Apresentação - A fase de apresentação consistirá na divulgação perante todos os participantes dos 

objectos de aprendizagem desenvolvidos na fase anterior. Este assentará nos objectivos de estimular a partilha 

de trabalhos realizados e de desenvolver as capacidades de apresentação dos participantes.   

Análise dos resultados 

Os dados recolhidos resultaram das actividades desenvolvidas na plataforma nos seis meses de duração 

do projecto e de dois questionários que se aplicaram, na plataforma, aos alunos. 

Assim, no final do projecto, os dados obtidos e que vieram a merecer tratamento, foram os seguintes: 

- Os logs individuais de acesso à plataforma de todos os alunos participantes; 

- Os registos escritos nos diversos fóruns 

- O registo escrito do chat final 

- Os textos dos wikis 

- As respostas aos questionários 
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Os acessos à plataforma 

A plataforma utilizada registou os seguintes acessos dos alunos (8º, 9º e 12º anos) participantes 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1 

Acessos às diferentes actividades da Plataforma 

Actividades Frequência absoluta Percentagem (%) 

Outros1 3042 39,7 

Desafios 3786 49,4 

Ajuda 115 1,5 

Esplanada 618 8,1 

Notícias 97 1,3 

Total 7658 100 

 

As actividades Wiki e o Chat (outros) tiveram um índice de participação de 39,7% em contraste com a 

participação em fóruns de discussão que atingiu os 51,3% dos quais a maior fatia cabe aos fóruns 

relacionados com os desafios propostos. 

A classe de fórum mais participada foi a dos Desafios (49,4%) quase metade de todos os acessos à 

plataforma. O segundo fórum mais participado foi a Esplanada (8,1%) onde os alunos podiam interagir de 

forma livre uns com os outros. 

Os registos individuais mostram-nos que há alunos que acederam com maior frequência à plataforma 

que outros. Por exemplo, nos alunos do 9º ano que normalmente só acediam na aula de TIC uma vez por 

semana destacam-se, ainda assim, casos específicos dos alunos Hugo Lencastre e Marta Lourenço com 

acessos acima da média. Deve, no entanto, ter-se em conta que os acessos, quando eram feitos em sala de aula 

normalmente não eram individuais, dado que os alunos trabalhavam em pares e só um é que acedia à 

plataforma. Verificou-se também que dos muitos alunos que referiam ter computador e Internet em casa, 

apenas alguns deles, nomeadamente os que aparecem destacados em termos de acesso à plataforma, o faziam 

a partir de casa. 

Fóruns sociais – notícias, inter-ajuda e esplanada com actividade 1 e 2 

De acordo com Guzdial (2000) o fórum é uma actividade que não exige, necessariamente, a 

participação do professor. O professor pode apenas iniciar o fórum e depois envolver os estudantes em 

discussões. Pretende-se, assim, que o fórum possa servir para desencadear uma cadeia de eventos ao nível da 

utilização das tecnologias e das próprias dinâmicas de trabalho. De acordo com o referido, os fóruns sociais 

que desenhámos na plataforma foram pensados com uma ordenação lógica, explicada no capítulo onde se 

apresentou o desenho e implementação da plataforma. São eles, recordamos: “ Noticias - o que há de novo?”; 

“Espaço inter-ajuda”; “Esplanada – Espaço para conviver”.  

A análise de conteúdo realizada às participações nos fóruns mostra que o Fórum Notícias foi aberto e 

utilizado principalmente pelos professores. Os tutores utilizaram-no quando queriam esclarecer algum aspecto 

menos claro: “Até quando é que é realmente o…”(1:11). Foi a partir dele que se abriu a plataforma aos 

alunos: “Bem-vindo/a ao projecto…” (1:1); se anunciaram os desafios: “Olá Acabámos de lançar mais um 

desafio…” (1:3); “etapa 2 do desafio 4 deveria…” (1:5); “Olá Lúcia, O wiki deverá estar…” (1:9), criando-se 

interacção entre professores e tutores. O “Espaço inter-ajuda” foi utilizado pontualmente (foram abertos 9 

temas, mas destes, 4 não careceram de resposta dado serem apenas informações), quer por alguns tutores, 

quer pelos professores-investigadores para, na maior parte dos casos esclarecerem dúvidas aos tutores, por 

exemplo: questiona um tutor “Como faço para  alertar os outros membros do meu grupo de que corrigi parte 

da noticia que eles fizeram? Preciso de saber pois os erros por eles cometidos são relativamente graves  

Obrigado pela atenção” e responde uma professora-investigadora: “Olá (…), Já está criado um espaço de 

                                                           
1 “Outros” – correspondem aos acessos às actividades de Chat e Wiki. 
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fórum logo abaixo do wiki. Desta forma pode comentar o trabalho feito pelos elementos do seu grupo, 

nomeadamente alertar para os erros cometidos e sugerir alterações ou indicar sítios na Internet onde eles se 

possam documentar. Obrigada e continuação de bom trabalho.”. Podemos verificar, assim, que é ao redor do 

pedido de ajuda que se gera toda a interacção. No Fórum “Esplanada” afirmava-se, na sua abertura que: 

“Este fórum é um espaço para o convívio saudável e descontraído onde nos podemos conhecer melhor.  Entra 

na esplanada e... deixa aqui uma primeira ideia sobre ti e sobre o que esperas deste projecto … ficamos à 

espera!”. Foram abertos quatro temas, todos muito participados. Escrevem de forma descontraída e informal, 

utilizando smiles, abreviaturas e substituição de caracteres por outros que tendem a reproduzir na escrita o que 

é característico da oralidade. Os temas são amplamente participados, ainda que muito pouco pelos tutores 

(alunos do 12º ano). A dinâmica do fórum faz-se ao redor das interacções aluno-aluno. Por exemplo, no fórum 

“Então contem lá os planos para férias…” coube, mais uma vez ao professor dar início à interacção e os 

alunos trocaram mensagens entre eles com recursos à linguagem que usam nos registos escritos dos seus 

espaços sociais, como por exemplo, no Hi5: “Bem xinxerament, A minhas ferias Foram Dormir, Dormir, 

Dormir, Jogar PC,Dormir, Andar de bixicleta, e ...... Dormir..Enkuanto a estudar..... bem ... NADA!!!Mas no 

2º Periodo tem de ser..  XD :P Fikem....” 

Fóruns dos desafios (desafios 1, 2, 3, 4 e 5) 

Desafio 1 – “Desenvolvimento Sustentável” - Neste fórum pedia-se aos alunos para realizarem uma 

pequena pesquisa na internet sobre a Declaração de Joanesburgo para o desenvolvimento sustentável; 

comentarem os pontos Ponto 13 – Preservar o ambiente realçando a importância da Biodiversidade e da 

adopção de medidas contra a poluição e Ponto 35 – Realçar a determinação comum em salvar o planeta e 

promover o desenvolvimento humano da declaração e, participarem na discussão.  

Da observação da rede de categorias formadas podemos verificar que ocorreram 7 participações que 

identificaram o que é a declaração de Joanesburgo e que está associada ao desenvolvimento sustentável e à 

defesa do ambiente. Por outro lado o número de participações para comentarem os artigos 13 e 35 foi o maior 

tendo mesmo, provocado seis interacções com os tutores.  

Resta ainda acrescentar um dado que nos parece ser de sublinhar: este desafio foi lançado com o prazo 

de vir a decorrer entre 21 de Dezembro e 4 de Janeiro, ou seja, durante o período de interrupção de aulas do 

Natal. A primeira resposta ao desafio aparece justamente a 24 de Dezembro, sucedem-se outras e também 

comentários às que vão sendo apresentadas, sendo a última resposta dada a 4 de Janeiro. 

Desafio 2 – “Nem tudo o que vem à rede…” - Foi solicitado aos alunos que realizassem uma pesquisa 

sobre o conceito de reciclagem. A pesquisa realizada tomaria a forma de endereço de dois sítios que 

explicassem a importância da reciclagem. Aos alunos foi solicitada rapidez já que não podiam repetir 

endereços. Foram dadas instruções aos alunos mais velhos (tutores) para acompanharem e comentarem o 

trabalho dos mais novos. Verificou-se que ambos os grupos participaram partilhando endereços electrónicos 

interessantes sobre reciclagem. 

Da análise dos dados referentes ao fórum do desafio 2 verificamos que ocorreram 22 participações 

com sugestões de endereços electrónicos de sítios que realçavam a importância da reciclagem. Recorde-se que 

muitos dos alunos, nesta fase, trabalhavam em pares. 

As participações no fórum foram alvo de 5 interacções dos alunos mais velhos com função de tutores 

numa atitude de incentivar e ajudar os mais novos:  “podias ter abrangido mais info…(6:3)”; “Deixo aqui 

algumas propostas …(6:5)”; “devias de ter criado isto no …(6:16)”,  “Olá Daniel, em relação ao 

primeiro…(6:22)” 

Desafio 3: “O planeta está cansado! Vamos tratar dele?” - No desafio 3 foi solicitado aos alunos o 

endereço de dois locais com recursos multimédia que expliquem o estado actual do planeta. O modo como os 

alunos reagiram ao desafio e os recursos apresentados estiveram na origem de diferentes interacções por parte 

dos tutores. Neste desafio, os alunos mais velhos agiram como impulsionadores e motivadores da procura 

realizada pelos alunos que faziam parte do seu grupo. Realça-se o encorajamento: “Gostei da vossa 

participação…” (7:30); “Gostei muito dos vossos sites!...” (7:37); “Tenho a dizer que fizeram uma boa 

selecção…” (7:19) sobre o interesse dos endereços partilhados. Também o aluno que colocou o endereço por 

vezes deixou o seu comentário: “Eu coloquei estes links porque…” (7:40); “Eu escolhi este video pois …“ 

(7:42). 

Desafio 4: 1ª parte – “Comentador Convidado” - Após lerem a notícia sobre a co-incineração e a Secil 

os alunos deveriam deixar um comentário no fórum que expressava a sua opinião sobre o assunto. Da análise 
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das intervenções no fórum verificamos que houve 21 entradas, algumas delas assinadas por dois ou mais 

alunos. 

Além de expressarem a sua opinião sobre a notícia que leram os alunos interagiram. Nesta interacção 

incluem-se os pedidos de ajuda por parte dos alunos já que a determinada altura o facto do Desafio 4 estar 

dividido em várias etapas causou confusão: “Mas eu tou com o Hugo, podiam explicar melhor este 

desafio??“(8:19), aos quais os tutores responderam. Alguns alunos comentaram a opinião dos outros: “Eu ao 

contrario do meu colega …“ (8:25); “Eu estou totalmente de acordo com o meu colega José…“ (8:26). 

Desafio 4: 2ª parte – “Na pele de…” - A segunda parte do Desafio 4 correspondia à preparação de 

cada grupo de acordo com a posição que iriam defender no Debate Final (Chat). Verificamos que todos os 

grupos iniciaram a sua discussão sendo uns mais participativos que outros. Assim, os grupos 4 e 5 tiveram 

uma única intervenção, os grupos 3 e 6 tiveram três, o grupo 7 teve quatro participações, o grupo 1 teve 5 e, 

finalmente, o grupo 2 teve seis. Também constatamos que os grupos 3, 4 e 5 não tiveram interacções da parte 

dos tutores.  

Os grupos 2 e 7 além do trabalho realizado no espaço do fórum, marcaram sessões de trabalho em 

chat. Um dos tutores do grupo 2 convidou o seu grupo a preparar-se partilhando informação via e-mail. 

Desafio 5: – “Repórteres em acção” -  Escrita colaborativa de um artigo utilizando a ferramenta Wiki.  

Participação no Chat 

Um dos desafios lançados (desafio 4) designou-se: “Porque todos respiramos o „mesmo‟ ar…”. Este 

desafio tinha várias etapas e na generalidade abordava o problema, na altura muito em foco na comunicação 

social, e que era o da co-incineração na Cimenteira da SECIL na Arrábida. Na etapa 2 deste desafio propôs-se 

aos alunos que trabalhassem em grupo, assumindo cada grupo a defesa de um ponto de vista de um grupo da 

sociedade: 

grupo 1: autarcas da zona do Outão. 

grupo 2: ambientalistas radicais do Grupo "Pela Arrábida, lutar! 

grupo 3: ambientalistas moderados do Grupo "Melhor Ambiente, melhor vida... para todos!" 

grupo 4: moradores da zona próxima do Outão 

grupo 5: moradores de uma zona afastada do Outão 

grupo 6: Ministro do Ambiente e sua equipa de técnicos 

grupo 7: Empresários da cimenteira. 

 

Numa primeira fase o debate era feito num fórum específico e no final, fez-se uma sessão de Chat para 

um debate em directo e em que cada grupo era liderado por um porta-voz que defendia a sua posição face às 

interpelações dos restantes grupos. 

Esta sessão de Chat decorreu no dia 11 de Abril de 2008, na plataforma, com início às 9.45 e 

finalização às 11.15. Participaram no chat 31 alunos dos diferentes anos de escolaridade. A análise do texto 

em que ficaram gravadas todas as intervenções escritas produzidas durante cerca de 90 minutos mostra 

nitidamente duas fases, ao longo do chat: 

Fase 1: todos os grupos das várias escolas representados; diálogos confusos. 

Fase 2: saiu de cena uma das escolas com uma nítida redução de participantes; a discussão ganha em 

conteúdos. 

Na fase 1 do chat, pode ainda fazer-se uma sub-divisão, relativamente a um primeiro momento que 

dura cerca de 15 minutos e em que o tema da co-incineração não é nunca abordado, havendo apenas troca de 

falas com o objectivo de se identificarem os participantes e o papel que cada um irá assumir no debate. 

Nesta primeira fase do debate estão presentes muitos alunos (cerca de 15) e há, como se disse, uma 

tentativa demorada e recorrente de os participantes tentarem saber quem é quem e a que grupo cada um 

pertence.  

No entanto, e ainda assim, há várias tentativas de iniciarem o debate do tema em causa, ou seja, dos 

prós e contras da incineração na cimenteira do Outão. Surge a primeira tentativa, passados 15 minutos do 

início da sessão: [09:59 Marta: começando a conversa (…)10:01 Marta: nós, como ambientalistas 

moderados, achamos que a incineradora não devia ter sido construida em plena serra da Arrábida(…)10:01 

Pedro Nuno: Discordo(…)] 

Ao fim de cerca de 30 minutos de debate, na fase dois, em que apenas estão presentes os alunos do 8º e 

do 12º anos de escolaridade, há maior organização das intervenções, cerram-se posições e completam-se com 
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fortes argumentos as posições dos diversos intervenientes: (…) 10:19 Lúcia Costa: eu discordo...acho que o 

governo pensa como se livrar dos residuos mais rapidamente e as empresas responsáveis pensam mais no 

lucro e depois os afectados são os moradores 10:20 Patricia Alexandra: a popul~ção e a sociedade em geral 

têm vicios, mas não tera o ministerio do ambiente de ser uma entidade à parte de tudo isso? não tera de 

conjecturar alternativas viaveis a longo prazo, ao inves de entrar apenas no capitalismo mundano? 

Analisando agora os alunos com mais intervenções e o nível de escolaridade, verifica-se que quer o 

aluno do 8º (Pedro Nuno) com maior número de intervenções do seu ano quer a aluna do 9º (Deolinda) 

também com maior número de intervenções no seu ano, apresentam recorrentemente os mesmos argumentos e 

estes são de carácter muito generalista. Muitas das intervenções destes dois alunos são de carácter 

organizativo, ou seja, remetem para as questões de identificação dos elementos presentes no chat.  

Os dois alunos do 12º ano com maior número de intervenções são a Patrícia Alexandra e o Diogo 

Miguel e são também estes os alunos mais contundentes no extremar de posições ao longo do debate e os que 

apresentam maior capacidade argumentativa e de dar sequência aos argumentos apresentados. Verifica-se 

ainda que muitos dos argumentos apresentados para a defesa das posições assumidas, decorre dos registos 

anteriormente colocados no fórum onde o debate final foi preparado. Há assim, uma ligação entre as 

diferentes ferramentas utilizadas pelos alunos com o objectivo de debater um tema único. 

Produção de notícias nos wikis 

O desafio cinco, que previa a utilização da ferramenta wiki da plataforma, foi apresentado aos alunos 

da seguinte forma: “Vamos dar continuidade ao tema do desafio 4 e participar numa campanha de informação 

sobre o tema da co-incineração, através da redacção de uma notícia com cerca de 1500 caracteres. Como em 

tudo na vida, há sempre um objectivo subjacente ao que fazemos e neste desafio pretendemos informar sobre 

“Co-Incineração” e os diversos aspectos abordados nos fóruns e no chat por cada grupo representativo. Será 

um trabalho de grupo e a escrita colaborativa da notícia far-se-á com uma nova ferramenta: o wiki.” 

Seguia-se uma explicação mais detalhada sobre o texto que teriam de produzir. Esta tarefa teve, assim, 

por objectivo, partilhar a perspectiva dos diversos grupos sobre o problema da co-incineração através da 

escrita de um texto destinado a informar os leitores. O artigo seria sob a forma de notícia e deveria ter levado 

em conta a estrutura apresentada: notícia com 1500 caracteres; usar a técnica da Pirâmide invertida e contar o 

que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, porque aconteceu, com quem aconteceu. 

Globalmente podemos dizer que todos os artigos reflectiram as opiniões dos alunos face à co-

incineração. Na análise de conteúdo dos Wikis identificou-se como variável de inferência a transformação da 

informação (sobre co-incineração realizada nos fóruns e chats) conducente à escrita colaborativa de um artigo. 

Os textos redigidos desenvolvem-se ao redor da problemática dos processos de tratamento de resíduos 

sólidos e industriais (co-incineração, incineração, vantagens e desvantagens); da sustentabilidade; das 

questões de saúde pública (doenças provocadas pelos processos de tratamento de resíduos sólidos); da 

responsabilidade individual e colectiva (de cada indivíduo da comunidade e das instituições governamentais). 

Notas finais 

Neste projecto de desenho e de implementação de uma comunidade de aprendizagem na plataforma 

Moodle, com alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, acompanhados e orientados por alunos do 12.º ano e por 

professores, pretendeu-se dar forma à metáfora da rede, a que, de acordo com Figueiredo (2002), valoriza a 

comunidade, a interacção, os contextos, os processos orgânicos, a geometria variável, a complexidade, o 

fluxo, a mudança.  

O trabalho desenvolvido no âmbito deste projecto poder-se-á dividir em três fases distintas mas que se 

sobrepõem: uma primeira fase em que se pensou e desenhou o projecto; uma segunda em que se implementou 

a comunidade e se deu continuidade ao desenho da plataforma e uma terceira em que se recolheram dados 

junto dos intervenientes. 

O desenho e a implementação desta comunidade tiveram por base o que refere Dias (2003) sobre o 

conhecimento, enquanto resultado de um processo de exploração, experimentação, discussão e reflexão 

colaborativa, não só de forma activa pelo aprendente mas também no âmbito do grupo ou comunidade de 

aprendizagem. O objectivo foi pois o de colocar jovens a debater temas da actualidade e com valor do ponto 

de vista do conhecimento e da cidadania. Para tal, houve a preocupação de criar o ambiente adequado, que 
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permitisse e, acima de tudo, facilitasse a interacção: “ „Design for learning‟ is a phrase we have coined for the 

process by wich teachers (…) arrive at a plan or structure or design for a learning situation” (Beetham and 

Sharp, 2007: p.7). A plataforma foi sendo pensada e construída à medida que os alunos nela se iam 

envolvendo, interagindo e resolvendo os desafios.  

Os alunos, principais intervenientes neste projecto, são todos utilizadores hábeis de computadores e de 

Internet, que usam quer na escola, quer em casa. Quase todos são também utilizadores das plataformas 

sociais, como por exemplo o hi5 e cerca de metade destes, são conhecedores e utilizadores da plataforma 

Moodle da escola. A maioria diz não ter tido dificuldades de acesso a esta plataforma específica, mesmo os 

que nunca tinham usado o Moodle. Cerca de dois terços destes jovens consideraram bem organizada a 

apresentação dos conteúdos e dos recursos e sobre os temas, quase todos dizem que eram, ou interessantes ou 

muito interessantes. As ferramentas consideradas mais úteis para a resolução dos desafios, foram os fóruns, 

seguidos do chat. Cerca de metade destes jovens sentiram-se sempre motivados para a interacção, mas um 

pouco mais de metade considerou ter tido dificuldades de comunicação, através da plataforma, com os 

colegas de grupo e também sentiu dificuldades de organização. Concluem quase todos que as TIC tornam o 

trabalho mais motivador.  

Nos fóruns conseguiu-se atingir o objectivo da troca de ideias e da partilha de recursos. Dizem, por 

exemplo, quase todos estes alunos que, “Ao ler as intervenções nos fóruns aprendi coisas novas” e que - “A 

pesquisa na Internet sobre os assuntos abordados foi importante para esclarecer dúvidas que tinha”. 

No chat pretendeu-se ver das capacidades argumentativas e da estruturação das ideias e do 

conhecimento para a defesa de causas. Aqui, nitidamente, surge um fosso entre alunos mais velhos (12.º ano) 

e os do 8.º e 9.º anos. O debate, é pois, dominado pelos mais velhos e são eles que conseguem gerir as ideias e 

melhor contrapor face a diferentes pontos de vista. Poderá ter enviesado a possibilidade de participação e até a 

concentração dos mais novos o facto de, numa mesma sessão de chat terem estado em diálogo muitos 

participantes. 

O WiKi foi a ferramenta menos apreciada e a análise dos conteúdos produzidos pelo seu uso mostram, 

que nalguns grupos, houve pouca interacção havendo no entanto a preocupação, por parte dos alunos-tutores 

do 12º ano, de acompanharem o trabalho a realizar pelos alunos mais jovens. Contudo, verificou-se que os 

alunos souberam elaborar o artigo solicitado de acordo com as regras divulgadas.  

Destaca-se ainda o elevado número de acessos à plataforma, quer a partir da escola, quer a partir de 

casa, bem como o interesse demonstrado pela maior parte dos alunos em participar nas actividades e dar 

resposta aos desafios. Se pensarmos que quase todos estes alunos criaram hábitos de utilização de plataformas 

sociais como o Hi5 para interagirem com os seus pares mas sempre com finalidades lúdicas, poderemos, dos 

resultados desta investigação, levantar pistas que apontam para a importância do desenho de espaços on-line, 

com características mistas (lúdicas e educacionais) capazes de envolverem os jovens em situações ricas do 

ponto de vista da aprendizagem. 

Houve sempre a preocupação de incentivar a colaboração e pensamos que também nesta comunidade 

se chegou ao referido por Harasim et. al. (1995): as comunidades de aprendizagem que se constituem online, 

conduzem o aluno a situações de expressar ideias por escrito que requerem um esforço intelectual e, 

geralmente, ajudam a compreensão e a retenção. São os próprios alunos que o dizem: “Ao ler as intervenções 

nos fóruns aprendi coisas novas”; “Descobri formas diferentes de colaborar com os colegas e professores”; “A 

pesquisa na Internet sobre os assuntos abordados foi importante para esclarecer dúvidas que tinha” “Percebi 

que há formas diferentes de tratar os mesmos assuntos”. 

“The metaphor of learning by constructing one‟s own knowledge has great rhetorical power against the 

image of knowledge transmitted though a pipeline from teacher to student.” (Papert, 1994, p.104). Foi por 

isso que decidimos juntar alunos de escolas diferentes em torno da discussão de temas interdisciplinares, 

orientados por alunos mais velhos e por professores, mas num espaço onde se sentissem estimulados a 

participar: “It is no longer necessary to bring a thousand children together in one building and under one 

administration in order to develop a sense of community” (Papert, 1994, p. 223). Como finalidade deste 

projecto pretendeu-se dar um contributo a favor das investigações que referem “(...) a interacção entre os 

membros de uma comunidade poderá, à custa da negociação de significados, através de variadas formas de 

comunicação, contribuir para dar sentido ao que se aprende” (Miranda, Dias, Morais e Almeida, 2001: p. 435) 

e, como é afirmado por Harasim et al., "Learning together can be much more engaging and effective than 

learning alone" (1995, p. 4).  
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Resumo 

 

Muitos conhecimentos matemáticos constituem hoje em dia elementos indispensáveis de cultura geral. Os 

conhecimentos referentes à velocidade de variação de uma magnitude (derivada) ou ao efeito somatório produzido por 

algum factor (integral) são sobejamente uteis. Eles alargam os horizontes e são aplicáveis em numerosas situações.  Sendo 

essenciais aos engenheiros – quer na sua formação quer na sua actividade – são utilizados fundamentalmente associados a 

um contexto: um número ou uma fórmula relacionam-se com um determinado objecto em estudo. A argumentação ou a 

estrutura lógica parece ao engenheiro isenta de importância, já que ele confia na matemática, assumindo que as suas leis e 

métodos não entram em contradição. 

A tradição no ensino da Matemática tende a complicar um pouco os assuntos e a dar lugar ao abandono dos 

estudos por parte de muitos alunos de engenharia: o estilo usual de exposição da matemática é influenciado pela 

elaboração dos seus fundamentos lógicos, o que em certas ocasiões dificulta a compreensão dos conceitos ou dos 

processos.  

Querendo contrariar estes  factos e em face da diversidade dos alunos que chegam todos os anos ao ensino 

superior, somos inevitavelmente conduzidos a uma alternativa didáctica, que sendo guiada pela 

 introdução de suporte tecnológico avançado na comunicação e coordenação de actividades,  

 disponibilização electrónica de materiais de consulta, e  

 reorganização do ensino superior em Portugal  

resulta na alteração do paradigma de ensino tradicional. 

Com este trabalho propomos apresentar práticas de b-learning desenvolvidas  no contexto do ensino da 

Matemática no curso de Engenharia Civil, no ISEL. Mostraremos também, a forma como estas práticas consubstanciadas 

com a implementação de um laboratório virtual de matemática instalado na plataforma Moodle, contribuem para uma 

melhoria da qualidade de ensino nas disciplinas de Análise Matemática I e Análise Matemática II, do curso de Engenharia 

Civil. 

 

 
Abstract 

 

Many mathematical knowledge constitute indispensable elements of general knowledge nowadays. The 

knowledge regarding the speed of variation of a magnitude (the derivate) or to the effect sum produced by some factor 

(the integral) they are useful. It enlarge the knowledge and are applicable in several situations.  Being essential in 

Engineering it is, fundamentally,  used in a context: a number or a formula are link with a certain study. The argument or 

the logical structure  seems exempt of importance to the engineer, since they trusts the mathematics, and assume that their 

laws and methods don't enter in contradiction.    

The traditionally the Mathematics teaching tends to dificult a little the subjects and to give place abandoned of the 

studies on the part of many engineering students: the usual style of exhibition of the mathematics is influenced by the 

elaboration of their logical foundations, which in certain occasions it hinders the understanding of the concepts or of the 

processes.    

Wanting to contradict these facts and in face of the diversity of the students that all arrive from the years to the 

university, we are unavoidably driven to an alternative didactic, that being guided by the   

 introduction of advanced technological support in the communication and activities coordination,    

 electronic access to the study materials, and    

 reorganization of the higher education in Portugal    

it results in the alteration of the paradigm of traditional teaching.   

 With this work we intend to present b-learning practices developed in the context of the teaching of the 

Mathematics in the course of Civil Engineering, in ISEL. We will also show, the form as these practices enriched with the 

implementation of a virtual laboratory of mathematics, installed on the platform Moodle, they contribute to an 

improvement of the teaching quality in the disciplines of Analysis Mathematical I and Mathematical Analysis II, of the 

course of Civil Engineering. 
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Introdução 

Muitos conceitos matemáticos são considerados actualmente elementos indispensáveis de cultura 

geral. Os conhecimentos referentes à velocidade de variação de uma magnitude (derivada) ou ao efeito 

somatório produzido por algum factor (integral) são extremamente úteis. Eles alargam os horizontes 

intelectuais dos cidadãos e são aplicáveis em inúmeras situações do quotidiano. Sendo essenciais aos 

engenheiros – quer na sua formação, quer na sua actividade profissional – estes conhecimentos são utilizados, 

fundamentalmente, associados a um contexto: um número ou uma fórmula relacionam-se com um 

determinado objecto em estudo. A argumentação ou a estrutura lógica parece ao engenheiro isenta de 

importância, já que ele confia na matemática, assumindo que as suas leis e métodos não entram em 

contradição.  

A tradição no ensino da Matemática tende a complicar um pouco os assuntos, o que pode dar lugar ao 

abandono dos estudos, por parte de alguns alunos de engenharia: a metodologia expositiva usual na 

matemática é influenciada pela elaboração dos seus fundamentos lógicos, o que em certas ocasiões dificulta a 

compreensão dos conceitos ou dos processos da sua aplicabilidade.  

Querendo contrariar estes factos e em face da diversidade dos alunos que chegam todos os anos ao 

ensino superior, somos inevitavelmente conduzidos a uma alternativa didáctica, que sendo guiada pela 

 introdução de suporte tecnológico avançado na comunicação e coordenação de actividades,  

 disponibilização electrónica de materiais de consulta, e  

 reorganização do ensino superior em Portugal  

resulta na alteração do paradigma de ensino tradicional. 

 

Dois grandes problemas se deparam aos alunos do primeiro ano de uma licenciatura em Engenharia, a 

saber: 

Primeiro: o elevado grau de abstracção com o qual são obrigados a trabalhar. Ao que, por vezes, se 

adiciona: 

 uma escassez no domínio de conceitos básicos; 

 uma dificuldade na interpretação, na resolução de problemas e na análise dos resultados;   

 uma deficiente capacidade na aplicação dos conceitos a novas situações.  

Segundo: detectam-se problemas relacionados com a organização, o planemaento e a auto-preparação 

das unidades curriculares. 

 

E-learning e Matemática 

O e-learning baseado nas tecnologias de informação e de comunicação proporciona aos alunos 

bastantes benefícios. De acordo com Zirkle [5], os principais benefícios são: 

 fim do condicionalismo horário do tempo de contacto com o professor;  

 possibilidade de estudar sozinho alguns assuntos do curso;  

 melhoria no acesso à educação a alunos com restrições físicas;  

 desenvolvimento de competências técnicas.  

 

Relativamente  ao último dos benefícios supra mencionado, parece claro que as competências do aluno 

podem ser melhoradas significativamente com a sua interacção com software matemático, podendo prover 

benefícios adicionais aos alunos, desde que esta interação os possa ajudar a adquirir: 

 um melhor entendendimento de alguns conceitos matemáticos, procedimentos e aplicações; 

 uma melhor visualização  de conceitos matemáticos esboçando gráficos, superfícies, etc.; 

 uma aproximação construtivista de certos conceitos matemático, experimentando-os com diferentes 

parâmetros, permitindo uma análise paramétrica; 

 um desenvolvimento do espírito crítico, facilitando a compreensão dos métodos de resolução; 

 uma libertação do trabalho mecânico: uma vez assimilados, pelo aluno, os conceitos o processo de 

resolução de casos mais complexos devem ser efectuados com o apoio de computadores, da mesma 

maneira como ele o fará na sua carreira futura. Aqui, os computadores permitem economizar tempo 
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no que tradicionalmente seria empregue na resolução manual de exercícios. Este tempo, pode ser 

utilizado em processos mais construtivos, como na aprendizagem de novos conceitos matemáticos ou 

explorar aplicações adicionais; 

 uma ligação entre a teoria e prática: o uso de software matemático permite a modelação e a resolução 

de problemas reais, usando condições mais reais em vez de simplificações ou restrições. 

 

 Finalmente, um benefício adicional do e-learning é a possibilidade de alunos de outras instituições, 

com protocolos de colaboração, acompanharem os cursos noutras regiões ou países. 

 

Conteúdos 

Aquando da elaboração dos conteúdos programáticos das unidades curriculares, somos 

tradicionalmente levados a pensar na enumeração de conteúdos seguindo uma ordem lógica, referindo apenas 

a conceitos, definições, teoremas e proposições.  No entanto, pretendemos além disto também estabelecer 

conexões entre os conteúdos, induzindo uma organização do conhecimento que:  

 desenvolva nos alunos a confiança e a habilidade para controlar os métodos matemáticos relevantes 

para a Engenharia (recomendados no relatório "Mathematics for the European Engineer - a 

Curriculum for the twenty-first Century " publicado pela European Society for Engineering 

Education em 2002); 

 conduza o aluno a reproduzir e a exteriorizar o pensamento sem falhas ou insuficiências, 

estimulando-o a níveis superiores de execução;  

 associe formas de proceder com conceitos e  preveja a realização de tarefas que os contenham e que 

sejam facilitadoras da aquisição das competências a desenvolver nos alunos, em função dos 

objectivos estabelecidos.  

 

Usando a plataforma Moodle difundimos entre os alunos, gradualmente ao longo de cada semestre 

lectivo, uma sequência de ferramentas de apoio e de tarefas. Estas além de subsidiarem a resolução do 

problema do planeamento e da auto-preparação da unidade curricular, são garante da adequação ao novo 

paradigma de ensino, onde os alunos devem cumprir um certo número de horas de estudo em função dos 

ECTS da unidade curricular, com vista à adequação ao Processo de Bolonha.  

As tarefas dividem-se em duas categorias: as de resolução directa on-line, e as tradicionais que exigem 

alguma reflexão, de resolução com lápis e papel. Sendo que estas últimas contribuem para a valorização da 

avaliação final. 

  
 

Figura 1: Aspecto das páginas de Análise Matemática I e Análise Matemática II, com ligações às duas categorias de 

tarefas, ao apoio complementar e ao Laboratório Virtual, instaladas na plataforma Moodle 
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Visualização 

Muitos conceitos matemáticos fundamentais para a formação do engenheiro são de dificil 

compreensão, levando muitos docentes a procurar novas formas de abordagem ou exemplificação dos 

conceitos mais abstratos. Nesse contexto ganham importância as actividades didácticas voltadas para a 

modelação, visualização, simulação e experimentação, com vista a  quebrar a barreira que separa o conceito 

teórico e abstrato da sua aplicação prática.  

Os Laboratórios virtuais são uma ferramenta recente, desenvolvido a partir da generalização do uso das 

novas tecnologias da informação e comunicação em educação. Podemos distinguir duas classes distintas: 

Laboratórios Remotos e Laboratórios Virtuais. Ambos podem ser acedidos remotamente, via Internet, mas 

apresentam diferenças claras na estrutura e na concepção. Um Laboratório Remoto existe efetivamente como 

um laboratório físico, real, enquanto que o Laboratório Virtual reside exclusivamente nos ficheiros de um 

sistema computacional.  

A estrutura de um Laboratório Virtual é formada por um conjunto de simulações, modelações e 

visualizações temáticas, cujo objectivo é o de enriquecer, ou de complementar, as aulas presenciais. 

A tecnologia Java permite a elaboração de applets permitindo animações controladas pelo utilizador. O 

LiveGraphics3D é um applet em Java, de utilização gratuita, produzido por Martin Kraus da Universidade de 

Estugarda, serve para mostrar e rodar gráficos tridimensionais, produzidos pelo Mathematica, em páginas 

HTML, e por conseguinte facilmente integrado na plataforma Moodle. Vejamos alguns exemplos: 

 

 

Exemplo1 

 

Neste exemplo pretende-se ilustrar as noções de diferenciabilidade vs continuidade. Definem-se duas 

funções reais com valores reais, respectivamente, por x.sin(1/x) e x
2
.sin(1/x).  Um ponto percorre o gráfico da 

função representando graficamente o limite da razão incremental no ponto x=0.  A estabilidade ou 

instabilidade da recta secante ao gráfico ilustra a existência (Gráfico 2) ou não existência (Gráfico 1) de 

limite, ou seja a diferenciabilidade ou não das funções. 

 

 
Gráfico 1 

 
Gráfico 2 

 

 

 

Exemplo2 

 

A mudança de coordenadas em dimensão 3 suscita sempre algumas indecisões. Este applet possui 3 

comandos permitindo controlar o ponto de coordenadas cartesianas (x,y,z) em função das novas coordenadas 

esféricas (ρ,θ,φ). 
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Gráfico 3 

 

 

 

Exemplo3 

 

A visualização do vector gradiente (Gráfico 4), ou da derivação direccional (Gráfico 5) de funções 

reais com duas variáveis reais, permite, ao aluno, uma maior compreensão do conceito e uma melhor 

percepção das suas propriedades. No gráfico 4, o applet permite o arrastamento do ponto sobre o gráfico da 

função, dando uma clara ideia da relação entre o vector gradiente e o gráfico da função. No gráfico 5, o applet 

permite, além do  arrastamento do ponto sobre o gráfico da função, definir a direcção de derivação através do 

controlo adicional.  

 

 
 

 
 

 

Gráfico 5 

  

Gráfico 4 
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Percepção dos alunos 

Os alunos abordados manifestam-se favoráveis às estratégias implementadas e à utilização da 

plataforma Moodle como suporte dos materiais de apoio às unidades curriculares, possibilitando a sua 

consulta  ou experimentação, de forma flexível no tempo. A generalidade dos alunos aponta como maior 

obstáculo o deficit de autodisciplina, que estes sistemas requerem. Aproximando-nos largamente dos 

resultados obtidos por McCullough e  Aimard [2],  que no seu relatório europeu de pesquisa revelam que 92% 

dos inquiridos – professores e alunos – consideram a escolha de utilização do e-learning, principalmente, 

devido: 

 às vantagens de flexibilidade na consulta dos materiais disponíveis; 

 à facilidade na gestão de tempo; 

 ao incentivo à autonomia; 

 à promoção da responsabilização dos alunos. 

 

Conclusão 

As Tecnologias de Informação e de Comunicação  são um excelente instrumento didáctico no ensino 

da Matemática. Através destas tecnologias é possível captar a tenção e despertar o interesse, de uma grande 

maioria dos alunos, pelo estudo de alguns dos conceitos e da sua aplicação. 

Com este trabalho apresentamos, de forma sintética, o conceito de laboratório virtual, alem de discutir 

sua utilização como ferramenta complementar ao processo de ensino-aprendizagem de Matemática para 

engenharia. Os laboratórios virtuais estendem o conceito laboratório real ilustrando fases não observadas de 

experiências, podendo ser empregues como etapa preparatória do aluno para a realização de experiências em 

laboratórios computacionais. 

O ensino da Matemática no ISEL requere um esforço especial da parte dos alunos e dos professores. 

Este esforço advêm da superação das várias dificuldades encontradas pelos alunos, quer ao nível de 

metodologias, quer ao nível dos conhecimentos. 

A inovação da metodologia de b-learning em implementação revela-se bem adaptada à especificidade 

do ISEL, pois o desenvolvimento de materiais eletrónicos e interativos facilitam a actualização e a 

aprendizagem, através da experimentação, dos alunos que seguem normalmente as aulas, promove a 

recuperação diferida dos alunos trabalhadores- estudantes, que normalmente frequentam as aulas no periodo 

nocturno e cujo o rendimento por vezes é inferior. 

Adicionalmente, a utilização da plataforma Moodle, promove a colaboração on-line entre os alunos, 

aumenta o interesse pela unidade curricular, incrementando a respectiva auto-confiança na preparação para as 

avaliações. 
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Resumo 

 

Este artigo é principalmente o produto de um percurso pessoal de perto de 4 anos de trabalho com Moodle, 

em que tive a possibilidade de o usar do ponto de vista do aluno, professor, formador, administrador e membro de 

comunidade. Desde 2005, nos dois anos e meio em que trabalhei como bolseiro de apoio à gestão da iniciativa 

Moodle@FCTUNL, tive o privilégio de estar numa faculdade que o adoptou “organicamente”, e em contacto com 

pessoas que tiveram um papel importante na sua disseminação pelo menos a nível das escolas portuguesas, tais como 

Vítor Duarte Teodoro (FCTUNL), João Correia de Freitas (antiga CRIE e FCTUNL), Paulo Matos (eCRIE, 

FCTUNL, EDUCOM) e Rui Páscoa (EDUCOM). Pretendo aproveitar este privilégio e experiência para divulgar 

algumas impressões, perspectivas e dados sobre o Moodle, especialmente em Portugal, contribuindo com algumas 

ideias para a realização do potencial das escolas e das pessoas que a fazem (nós) e que vislumbro no uso desta 

ferramenta. Apresento assim inicialmente algumas preocupações face à falta de uma coordenação clara de esforços 

quanto ao uso efectivo do Moodle nas escolas portugueses, divulgando de seguida alguns indicadores genéricos do 

Moodle a nível internacional e nacional, com especial ênfase para o ensino público básico e secundário, de forma a 

contribuir para um ponto de situação nacional. Finalizo com algumas ideias do potencial que vejo no Moodle como 

“sistema operativo” das escolas, numa perspectiva de rede e envolvendo aspectos técnicos, de organização e gestão, 

currículo e pedagogia, avaliação e investigação e formação de professores. 

 

Abstract 

 

This paper is mainly the product of a personal odissey of almost 4 years of work with Moodle, where I had 

the possibility of using it in several perspectives, as a student, teacher, trainer, administrator and community member. 

In the two years and an half in which I have worked as supporter of the Moodle@FCTUNL initiative, I had the 

privilege of being in a School that adopted it “organically”, and where I was in contact with people that had an 

important role in its dissemination at least at a school level, such as Professor Vítor Teodoro (FCTUNL), Professor 

João Correia de Freitas (antiga CRIE e FCTUNL), Paulo Matos (eCRIE, FCTUNL, EDUCOM) e Rui Páscoa 

(EDUCOM). I wish to honor this privilege and experience by disseminating some of the impressions, perspectives 

and data gathered about Moodle particularly in Portugal, contributing with some ideas for a vision of what schools 

and the people that make them (we) might achieve with the use of this tool. I start by presenting some concerns 

regarding the lack of a coordinated effort to foster the effective use of Moodle in portuguese schools, presenting some 

Moodle generic indicators at an international an national level, with a special focus on primary and secondary schools 

as a way of contributing with some data of the national landscape. I end with some ideas on the potential of Moodle 

as an operating system for schools, in a network perspective and considering technical, organization and 

management, curriculum and pedagogy, assessment, research and teacher training aspects. 

 

 

Introdução 

O Moodle, sistema de gestão da aprendizagem (LMS) e trabalho colaborativo criado em 1999 por 

Martin Dougiamas na Austrália e disponibilizado ao mundo sob uma licença GPL (GNU Public License), 

tem evoluído significativamente até à recente versão 1.9, acompanhado pela massificação do seu uso, a 

melhoria de funcionalidades e o aumento da experiência no seu uso. De pequenas e médias instituições 

como é o caso de algumas escolas do ensino básico e secundário, a grandes universidades e empresas (ver 

http://docs.moodle.org/en/Template:Large_Installations), a sua utilização tem-se estendido a professores, 

alunos, formadores e formandos de todo o mundo, que falam mais de 75 línguas (em 

http://moodle.org/stats podem ser consultadas várias estatísticas de utilização). O Moodle, como software 

livre, compete actualmente em segmentos desde o governamental ao educativo com soluções comerciais 

como o Blackboard ou SABA, existindo documentação vária de suporte à decisão que o considera (ver 

http://docs.moodle.org/en/Documents_useful_for_decision_makers) .  

http://docs.moodle.org/en/Template:Large_Installations
http://moodle.org/stats
http://docs.moodle.org/en/Documents_useful_for_decision_makers
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O caso para o Moodle em Portugal aparenta ser uma situação particular a nivel de disseminação 

em instituições de ensino superior e escolas, que tentei quantificar nos capítulos seguintes. No entanto, o 

que realmente interessa para as aprendizagens e para as escolas, a qualidade do seu uso, continua a ser um 

estudo necessário que é preciso fazer. 

Este artigo surgiu em parte de uma preocupação com a possível perda de uma oportunidade que 

considero tremenda, da adopção massificada do uso do Moodle nas escolas portuguesas nos processos do 

dia-a-dia por todos os que participam nela. Não me preocupa o abandono ou uso limitado do software em 

si, preocupam-me sim as oportunidades perdidas de um grande grupo de pessoas ligadas à educação e 

formação se poder relacionar, partilhar, criar e colaborar através desta ferramenta.  

Essa perda, considero, está relacionada com o comportamento habitual dos sistemas complexos de 

tentarem manter o seu estado de equilíbrio e de assimilarem as mudanças introduzidas. Acredito que o 

actual caso do Moodle em Portugal, uma mudança com origem num movimento “cultural” (a cultura dos 

entusiastas pelas tecnologias, entre outras), surgiu como evolução e não como design deliberado (Papert, 

1995), o que lhe dá um outro tipo de força e importância na esfera social da educação portuguesa. No 

entanto, não reconheço uma visão e coordenação de esforços de tantos anónimos entusiastas, e penso que 

esse atraso está a colocar em risco a oportunidade a que me refiro.  

O poder das redes de pessoas e instituições “intermédias” foi revelado no caso excepcional de 

penetração do Moodle nas escolas portuguesas e nas universidades. No entanto, não incluir outros “nós” 

de rede fundamentais na evolução de uma cultura da escola, como o governamental e o de mercado, reduz 

a força e penetração desta rede. As redes, como Castells (2000) e Benkler (2006) as definiram, são o 

poder actual. E é sobre isso que, penso, é preciso decidir e que considero fundamental, se nos ficamos por 

“redes locais” ou por uma “world wide web” coordenada de Moodle em que todos participam e que todos 

criam todos os dias. Esta é uma oportunidade que acredito, pode ser um exemplo de Portugal para o 

Mundo, e tentarei partilhar alguns contributos para uma visão do que isso significa na prática. 

Uma história que se repete? 

No Reino Unido existe a meta de até 2010 (DFES, 2005) todas as escolas terem uma Learning 

Platform (que deve incluir um LMS), utilizando-a no dia-a-dia nos processos de disponibilização de 

informação, comunicação e ensino-aprendizagem. Portugal, sem investimentos avultados e parangonas 

políticas, está relativamente próximo desta meta infra-estrutural a nível do ensino básico e secundário, em 

pouco mais de 3 anos, quer através de disseminação viral pelo esforço acumulado de utilizadores 

anónimos (por exemplo professores em escolas, administradores de sistemas que poucas vezes são 

conhecidos, como é o caso de Paulo Matos, no Moodle@FCTUNL, nas dezenas de Moodle da EDUCOM 

e nos Moodle da anterior CRIE e Escola Móvel, e de outros tantos administradores pelo país) e 

conhecidos de muitos (o caso de Carlos Nunes, administrador da comunidade MoodlePT, Jaime Villate, 

da comunidade Moodle em Português em moodle.org, e Rui Páscoa da EDUCOM, para citar apenas 

alguns), quer pelo papel importante dos centros de fomação de professores, centros de competência CRIE, 

FCCN e Associação EDUCOM, oferecendo a plataforma às escolas, dando apoio e formação aos 

utilizadores ou organizando eventos como o Caldas Moodle. Apesar deste esforço importante, por vezes 

pouco reconhecido publicamente, iniciativas para sustentar e estender esta oportunidade não têm tido 

investimentos aparentes para além dos essencialmente infra-estruturais, partindo muitas vezes de 

contribuintes voluntários e esforços de comunidades (como é o caso da comunidade MoodlePT) e centros 

de formação e competência com recursos humanos e orçamentos escassos para manter e aumentar este 

“momento”.  

Um cenário de assimilação típica do Moodle pela “gramática da escola” (Papert, 1995) parece 

previsível, depois de um período de novidade e “Moodlemania” (Luís Pitta, comunicação pessoal, 

Outubro de 2006). Será que o uso do Moodle, tal como as tecnologias o têm sido no geral, vai ser usado 

na sua maioria para um ensino “tradicional” (contra o qual não sou contra, só quando em exclusivo), 

servindo para disponibilizar principalmente documentos, enviar avisos aos alunos e receber trabalhos de 

forma prática, sem consideração pelas aprendizagens e entusiasmo dos alunos na sua utilização? Ou nem 

sequer vai passar a fase de final de entusiasmo, e tornar-se uma ferramenta de minorias e de usos 

ocasionais? Tal como as “TIC” ou o “e-learning”, as “comunidades de prática” ou o “aprender fazendo”, 

será o Moodle a próxima buzz word, na qual já ninguém acredita? Espero sinceramente que não. Mas 

quando vejo os computadores isolados em “salas de computadores” (como se as salas não fossem das 

pessoas e os computadores devessem estar em todas, tal como os lápis) ou disciplinas TIC no currículo, 

quadros interactivos a ser usados como quadros normais, penso sempre no artigo de Papert, Why School 

Reform is Impossible (Papert, 1995), e no cenário bem real e provável do Moodle como “the next buzz 
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word”. Depois da “morte do Moodle”, provavelmente continuará a busca incessante pela próxima 

“inovação”. A desconfiança de uma boa parte dos professores face às “novidades” das “TIC” continuará 

alta, e mais uma oportunidade se perderá. 

Existem alguns enablers da penetração do Moodle em Portugal que me parecem “excepcionais”: 

1. A componente de rede está embebida no próprio software 

a. Os entusiastas das tecnologias podem agora trabalhar facilmente em conjunto 

b. É fácil criar uma rede e reforçar as redes já existentes 

c. Foi esta rede que teve um papel fundamental na sua disseminação 

2. O processo de oferta do serviço tem sido desburocratizado e pouco “político”. Não 

totalmente bottom-up nem top-down. O software também é muito fácil de instalar e gerir por 

utilizadores com o mínimo de competências na área 

3. O “clima” associado ao Moodle, onde conceitos como “educação”, “software livre”, 

“comunidade” e “pedagogia social construtivista” se combinam 

Estas vantagens iniciais poderão ter como inimigos: 

1. O modelo de formação 

a. Repetindo o modelo tradicional – a formação em sala de computadores, o foco no 

software e nas suas funcionalidades, fora do contexto do dia-a-dia do professor, 

caindo na ingenuidade de pensar que o professor comum o vai usar se isso exigir 

um esforço maior. Os professores formandos não gostam do Moodle, e quando (se) 

o usam nas aulas (na maioria dos casos para disponibilizar conteúdos aos alunos em 

grandes “lençóis” de recursos) , os alunos também não. 

2. O modelo de implementação e apoio nas escolas e universidades 

a. A falta de apoio e coordenação dos coordenadores TIC na implementação de um 

projecto de escola que envolva o Moodle, dificultada pela falta de partilha de erros 

cometidos e boas práticas e com a ausência de uma visão clara e de incentivos pela 

liderança (do nível escola ao nível Ministério) 

b. Remetendo o apoio e formação para equipas ligadas a Centros de Informática, 

passando assim a mensagem de que a implementação do Moodle é um projecto 

tecnológico, e não educativo 

c. Usando sistemas de helpdesk apenas, sem apoio telefónico, presencial e via VoIP 

(com mensagens escritas também), aumentando o período de feedback e 

desmotivando o utilizador quando surgem problemas 

d. A falta de apoio de órgãos de gestão de escola e a ausência de directivas 

3. O modelo de divulgação 

a. Existe uma falta de bons exemplos e práticas, revistos pela comunidade de 

professores, de usos do Moodle em contextos vários, do da sala de aula ao da 

formação de professores 

b. Este modelo baseia-se geralmente nas funcionalidades do software e não nos seus 

usos específicos ou nas vantagens para o dia-a-dia do professor 

4. A falta da coordenação das várias redes locais de Moodle 

a. De forma a unificar esforços e construir uma visão conjunta do futuro 

O significado que iniciativas com modelos de implementação limitados podem ter para o professor 

“comum” assemelha-se ao que iniciativas de colocar computadores e redes nas escolas tiveram para este 

mesmo professor: não se sente competente, motivado, confiante ou apoiado para os usar, para não falar 

das barreiras a nível da escola, entre outras. No ICT Impact Report (Balanskat et al., 2006) estes aspectos 

são mencionados:  

“The Eurobarometer Benchmarking report suggests that some countries focus more 

than others on ICT support or maintenance contracts in schools to support teachers to 

make use of ICT in teaching and not losing time in fixing configurations or software 

and hardware problems. Availability ranges from 12% in Portugal. (...) In some 

countries, for example, more than half of the teachers do not feel competent yet to use 

the ICT infrastructure in the classroom, with Greece (60%), Portugal (70%), Hungary 

(71%) and France (76%) ranking at the bottom end” (p. 37). 

Outras referências apontam também para conclusões semelhantes (European Comission, 2006). 

Não parecem haver sinais de iniciativas que evidenciem uma visão clara e de incentivos do 

Ministério da Educação para aproveitar a oportunidade do Moodle nas escolas e coordenar esforços, 

tendo em conta que este “movimento” já tem pelo menos 3 anos. A extinta CRIE tinha competências na 
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área e uma visão, embora pouco desenvolvida, designada moodle-edu-pt, mas a sua sucessora eCRIE (e 

agora equipa RTE/PTE) não apresentou ainda publicamente um projecto mais consistente. A 

“alavancagem” proposta anteriormente traduzia-se pelo uso da plataforma no trabalho com escolas 

através dos centros de competência ou “a identificação desta dimensão de forma explícita no âmbito do 

Quadro de Referência CRIE da Formação Contínua de Professores em TIC, 2006 e 2007” (CRIE, 2007), 

sendo o princípio “Integrar modalidades mistas ("blended"), com uma componente presencial e outra a 

distância e com o apoio de plataformas de aprendizagem “online” (LMS);” o mais evidente. Na página 

que descreve o projecto moodle-edu-pt, apenas é referida a infra-estrutura, o software em si e a formação 

em TIC, não existindo um projecto claro para o tornar sustentável e coordenado, tirando o máximo 

partido da ferramenta para as escolas e para o seu dia-a-dia. A dimensão infra-estrutural traduziu-se 

também na iniciativa do Ministério da Educação de através da FCCN, disponibilizar instalações Moodle 

às escolas que o pretendam, de forma grátis, a par da oferta dos Centros de Competência. Esse esforço 

financeiro de infra-estrutura é reduzido, quando comparado com o esforço exigido na manutenção dos 

Centros de Competência e no apoio às escolas, já que os os custos associados aos recursos humanos que 

os formam são bastante consideráveis.  

No essencial, julgo que os principais limitadores actuais são a falta de liderança e coordenação, 

uma visão partilhada, de incentivos (não necessáriamente financeiros) e iniciativas sistémicas no âmbito  

da formação de professores, currículo, pedagogia, formação e avaliação, não só a nível dos organismos 

públicos mas também dos privados. 

No entanto, existem alguns sinais positivos. O actual Plano tecnológico da Educação (PTE) refere, 

no eixo de conteúdos, o projecto de “Portal da Escola”, com “funcionalidades de partilha de conteúdos, 

ensino a distância e comunicação (plataforma de e-learning)” (GEPE, 2007). Os objectivos apresentados 

para todos os agrupamentos de escolas e escolas secundárias são: 

1. “Aumentar a produção, distribuição e utilização de conteúdos pedagógicos em suporte 

informático (p.e. exercícios, manuais escolares, sebenta electrónica, etc.)  

2. Encorajar o desenvolvimento do portfólio digital de aluno 

3. Complementar os métodos de ensino convencionais e fomentar práticas de ensino 

interactivas e de aprendizagem contínua” (GEPE, 2007) 

Será que a operacionalização deste projecto envolve o Moodle e será que a intervenção para além 

da infra-estrutura está para breve? Acredito que sim por vários motivos (o estudo do GEPE referido, a 

experiência da antiga CRIE e os projectos Escola Móvel p.e.), mas por vezes a demora nos processos de 

decisão e implementação só dá fruto nas escolas quando o entusiasmo e a motivação necessários para o 

seu sucesso já não são o que eram. Note-se ainda que existe um foco maioritário nos conteúdos 

(necessário, mas insuficiente, creio), ignorando-se questões como coordenação, formação, incentivos, 

dinamização ou linhas orientadoras. 

Com a crescente utilização de computadores e redes na aulas pelos alunos e professores do ensino 

básico, secundário (fruto de várias iniciativas do Ministério da Educação, sendo as mais recentes a 

Escolas Professores e Computadores Portáteis e o e-escola), novas formas de trabalho em que o digital 

tem um papel importante no dia-a-dia da escola parecem vislumbrar-se num futuro próximo. Esta forma 

de trabalhar passa pelo uso de pelo menos uma ferramenta como o Moodle, em que alunos e professores, 

quando entram numa sala de aula, têm um espaço online interligado com o físico, que o complementa. 

 

Números 

A situação internacional 

O Moodle parece gozar actualmente de um estatuto de referência no mercado dos LMS, quer a nível 

superior, quer a nível do ensino básico e secundário, competindo de perto com soluções comerciais. Os 

indicadores seguintes tentam quantificar este estatuto. 

Indicadores genéricos 

As estatísticas disponibilizadas na comunidade moodle.org sobre o número de sites, crescimento da 

comunidade e do número de downloads servem como indicadores da situação do Moodle a nível 

internacional. 
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Fig. 1 - Número de downloads mensais do software Moodle de Julho de 2004 a Maio de 2008 (retirado de 

http://moodle.org/stats em 06/06/08) 

 

Fig. 2 e 3 - Crescimento do número de sites conhecidos que usam o software Moodle e da comunidade Moodle 

regista em moodle.org de Junho de 2003 a Maio de 2008 (retirado de http://moodle.org/stats em 06/06/08) 

 

O crescimento exponencial é evidente, estendendo-se a regiões onde se falam mais de 75 línguas 

diferentes. 

A funcionalidade do Google para verificação das tendências na pesquisa de palavras-chave mostra 

o crescimento do interesse internacional pelo software Moodle desde pelo menos 2004. 

http://moodle.org/stats
http://moodle.org/stats
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Fig. 4 - Google trends para a palavra-chave pesquisada “Moodle” (retirado de Google Trends, 

http://google.com/trends?q=moodle em 17/06/08) 

 

Penetração 

A quota de mercado do Moodle, num primeiro caso, nos segmentos de pequenas e médias empresas, e 

num segundo caso, de instituições educativas e governamentais, é de 24.54% e 35.75% respectivamente, 

sendo ultrapassada apenas no segundo caso pelo Blackboard (Wexler et al., 2007). 

 

Fig. 5 - Quota de mercado dos LMS– pequenas e médias empresas (Wexler et al., 2007, p.33) 

 

Fig. 6 - Quota de mercado dos LMS – educação e governo (Wexler et al., 2007, p.35) 

 

Instituições como a Open University do Reino Unido ou a UCLA na Califórnia, EUA, optaram por 

este LMS recentemente. A Open University, para além do uso do LMS na formação que oferece, 

desenvolveu o projecto OpenLearn, onde são disponibilizados recursos educativos de forma livre em 

http://google.com/trends?q=moodle


Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

 

 

138 

 

http://openlearn.open.ac.uk.  Ainda no Reino Unido, um questionário levado a cabo pela BESA (British 

Educational Suppliers Association) com o National Education Research Panel, “Personalised Learning 

in Schools” (citado em John Merlin online, 2007), revelou o Moodle como o VLE (Virtual Learning 

Environment, o termo inglês equivalente para LMS) mais popular na amostra de escolas secundárias 

estudada, enquanto que nas escolas primárias ocupa o terceiro lugar na adopção. Os resultados 

combinados do Moodle em ambos os níveis de ensino são bastante relevantes face à concorrência, 

essencialmente comercial. 

 

 

Fig. 7 – Ranking de plataformas de aprendizagem no questionário realizado pela BESA - escolas primárias (citado 

por Merlin John online, retirado de http://www.merlinjohnonline.net/ em 15/06/08) 

 

 

Fig. 8 - Ranking de plataformas de aprendizagem no questionário realizado pela BESA - escolas secundárias (citado 

por Merlin John online, retirado de http://www.merlinjohnonline.net/ em 15/06/08) 

 

Na Finlândia, cerca de 60% das escolas finlandesas de todos os níveis estão a usar software open 

source nas suas práticas. O LMS mais frequente é o Moodle (Repo, 2005). Recorde-se por curiosidade 

que foi na Finlândia que Linus Torvalds desenvolveu inicialmente o Linux. 

 

Avaliação 

Em termos de classificação geral, continuação do uso, capacidade de resposta do vendedor, curva 

de aprendizagem e custo benefício, o Moodle lidera o ranking apresentado para os segmentos de 

pequenas e médias empresas, e de instituições educativas e governamentais (Wexler et al., 2007).  

http://openlearn.open.ac.uk/
http://www.merlinjohnonline.net/
http://www.merlinjohnonline.net/
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Fig. 10 - Satisfação com o LMS – educação e governo (Wexler et al., 2007, p.38) 

 

Fig. 9 - Satisfação com o LMS – pequenas e médias empresas (Wexler et al., 2007, p.37) 

 

Na edição seguinte de 2008 do relatório 360.º LMS da Elearnig Guild Research, na secção 

referente à satisfação com LMS, o Moodle em traços gerais (citado por Williams, 2008): 

1. Está em terceiro lugar no ranking relativamente ao SumTotal e SABA como LMS mais 

utilizado 

2. Está no topo ou perto no ranking relativo a 20 categorias de características, excepto em 3 

3. Obteve resultados de topo na secção sobre satisfação com capacidades específicas, em que o 

ranking foi estabelecido por membros verticalmente em mais de doze indústrias 

4. Está em terceiro entre os 11 LMS avaliados relativamente à eficácia na migração de 

conteúdos existentes, cursos, etc. 

5. Está em oitavo entre os 11 LMS avaliados na capacidade de integração com sistemas 

HR/ERP 
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6. Está em primeiro no tempo de implementação necessário e segundo em facilidade de uso 

para alunos e administradores 

7. Está em primeiro na facilidade de uso para designers de cursos e em segundo na capacidade 

de suportar diferentes modelos e sequências de b-learning 

8. Está em primeiro na categoria de utilidade (ajuda realmente as pessoas a aprender e ter 

melhores performances?) e ainda nas categorias de impacto no negócio (mostra realmente 

resultados mensuráveis?) e de acordo com as promessas do vendedor 

9. Está em primeiro no suporte de funcionalidades web 2.0 tais como social networking, wikis, 

blogs, aprendizagem entre pares. 

A situação nacional 

Em Portugal, segundo os indicadores apresentados de seguida, estamos aparentemente perante um 

caso excepcional de penetração no Moodle no segmento da educação. Para além de dados recolhidos em 

vários websites de referência, foi feita uma contagem de instalações Moodle de instituições do ensino 

superior público e de escolas públicas disponibilizadas pelos centros de competência CRIE e pela FCCN. 

Não foram consideradas instalações autónomas de escolas do ensino básico e secundário pela 

complexidade da tarefa de recolha de dados. 

Indicadores genéricos 

São referidos 1705 sites Moodle portugueses registados em moodle.org (retirado de 

http:/moodle.org/stats  em 06/06/08). Na comunidade MoodlePT, o número de utilizadores era de 10265 

em 18 de Junho de 2008 (retirado de http://web.educom.pt/moodlept). Para além destes números, as 

Google trends são também um indicador a ter em conta: 

 

Fig. 11 - Google Trends representando volume de pesquisas no motor de busca Google em Portugal para a palavra-

chave “moodle” (retirado de Google Trends, http://google.com/trends?q=moodle em 06/06/08) 

 

Quando se observam as Google Trends a nível mundial para o volume de pesquisas no motor de 

busca Google da palavra-chave “Moodle”, Portugal surge à frente de países como a Finlândia, Irlanda ou 

Áustria. 

 

http://web.educom.pt/moodlept
http://google.com/trends?q=moodle
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Fig. 12 - Google Trends representando volume de pesquisas no motor de busca Google da palavra-chave “moodle”, 

ordenado num ranking de países. Portugal no topo da lista mundial (retirado de Google Trends, 

http://google.com/trends?q=moodle em 30/05/08) 

Em relação às pesquisas em sub-regiões portuguesas, lideram Leiria, Évora, Porto e Braga: 

 

Fig. 13 - Google Trends para a palavra-chave “moodle” num ranking de volume de pesquisas por regiões do país. 

(retirado de Google Trends, http://google.com/trends?q=moodle  em 30/05/08) 

Ensino superior 

Nas instituições de ensino superior, o Moodle tem gozado de uma disseminação importante. Pelo 

menos 12 instalações foram identificadas, entre universidades e institutos politécnicos do ensino público. 

A recolha de links foi feita através do site PAOL (2008) e do motor de busca Google em 10 de Junho de 

2008. Foram verificados todos links e foi feito o carregamento da página principal. Não foram 

pesquisadas Escolas Superiores de Educação (ESE). As instituições identificadas foram: 

1. Universidade de Lisboa: http://moodle.ul.pt  

2. Universidade de Coimbra: http://moodle.uc.pt  

3. Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro: http://moodle.utad.pt  

4. Universidade do Algarve: http://www.ualg.pt/moodle 

5. Universidade de Évora: http://www.moodle.uevora.pt  

6. Universidade do Porto: http://moodle.up.pt  

7. Universidade dos Açores: http://moodle.uac.pt  

8. Instituto Politécnico de Viana do Castelo: http://elearning.ipvc.pt  

9. Instituto Politécnico de Setúbal: http://moodle.ips.pt 

10. Instituto Politécnico de Leiria: http://moodle.ued.ipleiria.pt  

11. Instituto Politécnico de Tomar: http://www.e-learning.ipt.pt 

12. Instituto Politécnico de Santarém: http://lms.esa.ipsantarem.pt  

Note-se que existem várias instalações de Faculdades (caso da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa ou da FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto entre 

outras) e Institutos Superiores (ISCAPP, do IPP – Instituto Politécnico do Porto, entre outras) de várias 

Universidades e Institutos Politécnicos, que aumentam este número. As Escolas Superiores de Educação 

(ESE), pela sua ligação particular às escolas e à educação, contribuiriam  provavelmente para o aumento 

do número de instituições a utilizar o Moodle. De notar ainda que o nível de uso das plataformas não foi 

verificado. 

Uma das primeiras instalações de Moodle de dimensões consideráveis de que me recordo numa 

instituição do ensino superior é a da FEUP. No final de 2005, quando comecei a trabalhar no 

Moodle@FCTUNL, na pesquisa “Moodle site:pt” no Google que fazia com uma frequência mensal era 

essa a que surgia nos principais resultados. 

Ensino básico e secundário 

O GEPE, no seu estudo de diagnóstico sobre a modernização tecnológica do sistema de ensino em 

Portugal (2007), apresenta percentagens de escolas com plataformas de gestão da aprendizagem, sendo o 

Moodle apontado com o LMS utilizado em 59% dos casos: 

http://google.com/trends?q=moodle
http://google.com/trends?q=moodle
http://moodle.ul.pt/
http://moodle.uc.pt/
http://moodle.utad.pt/
http://www.ualg.pt/moodle
http://www.moodle.uevora.pt/
http://moodle.up.pt/
http://moodle.uac.pt/
http://elearning.ipvc.pt/
http://moodle.ips.pt/estsetubal
http://moodle.ued.ipleiria.pt/
http://www.e-learning.ipt.pt/
http://lms.esa.ipsantarem.pt/
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Fig. 14 - Percentagens de escolas com plataformas de gestão da aprendizagem e plataforma utilizada (retirado de 

GEPE, 2007 - dados preliminares; análise A. T. Kearney (Escolas públicas EB 2/3 e S), p. 40) 

 

Não é apresentada a metodologia de recolha de dados, existindo a nota de que “segundo 

informações da CRIE, algumas escolas têm os seus sítios alojados em servidores externos.” (p. 40), não 

tendo estes sido contabilizados. Os dados recolhidos são anteriores a Abril de 2007 (pela data de 

publicação do relatório) não sendo referida a data. 

 

Centros de competência 

Os Centros de Competência, pelo menos desde 2006 , têm oferecido às escolas a possibilidade de 

terem a sua própria instalação Moodle sem custos de infra-estrutura. Apesar de existir um directório de 

escolas com Moodle disponibilizado pela eCRIE, não existem números, pelo que procedi à contagem 

manual nos casos em que foi possível. A metodologia de recolha de informação sobre o número de 

instalações Moodle de escolas envolveu:  

1. consulta do site da eCRIE  

2. pesquisa Google por sites Moodle de centros de competência 

3. pesquisa nos sites dos Centros de Competência em 12 de Junho de 2008  

4. contagem de links sem verificação de funcionamento 

5. classificação por tipologia estabelecida pelo texto do link e pelo tipo de instituição. Os tipos 

considerados foram: 

a. A – Agrupamentos de escolas (verticais ou não)  

b. EBI - Escola Básica integrada  

c. EB23 -  Escola Básica com 2.º e 3.º Ciclos  

d. ES – Escola Secundária (que pode ter 2.º e 3.º ciclos)  

e. C – Colégio  

f. CF – Centro de formação  

g. EP – Escola profissional 

h. O - Outros 

6. No caso do CCEMS (Centro de Competência Entre Mar e Serra) e FCCN (Fundação para a 

Computação Científica Nacional) não foi feita separação por tipo de instituição pelo elevado 

número de instalações 

7. Não foram tidas em conta eventuais duplicações de instalação em serviços e projectos 

diversos 

8. As páginas consultadas podem estar desactualizadas 

9. Contabilizaram-se apenas instalações individuais e não alojamentos de várias escolas numa 

mesma instalação Moodle 
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Fig. 1 - Número e percentagem de instalações Moodle por centro de competência (CC) e tipo de instituição (* Nota: 

totais parciais incompletos para os tipos definidos, pela ausência de dados por tipologia para o centro de competência 

Entre Mar e Serra) 

O total de instações Moodle contabilizados foi de 741, sendo que pelo menos 105 se referem a 

agrupamentos de escolas. 

A FCCN oferecia ainda a 426 escolas uma instalação Moodle em 12 de Junho de 2008 (FCCN, 

2008). 

Adicionam-se ainda a estes números as instalações Moodle dos próprios centros de competência. 

(CRIE, 2007). Numa estimativa baseada em todos estes dados, as instalações de escolas ultrapassam 

facilmente as 1000. 

 

Outros 

Outros projectos escolheram também o Moodle, tal como o Prof2000 http://moodle.prof2000.pt. 

Algumas comunidades de professores ou especialistas, como no projecto Quifix http://quifix.ccems.pt, 

Ciência na Escola http://moodle.fct.unl.pt/ciencianaescola ou Geopor http://metododirecto.pt/geopor, 

constituíram grupos online que usam o Moodle para trocar recursos educativos, comunicar e colaborar. 

 

Contributos para uma visão das possibilidades do Moodle para as escolas 

Queria agora partilhar algumas ideias das possibilidades que vejo no Moodle nas escolas, no seu 

uso no ensino, aprendizagem, formação, gestão, relações com encarregados de educação, outras escolas 

de vários níveis de ensino (do primário à universidade) e a comunidade. Aos aspectos técnicos, 

importantes mas claramente insuficientes, estes contributos para a visão envolvem também aspectos 

organizacionais e de gestão, de currículo e recursos educativos, avaliação e investigação, e ainda não 

menos importantes, a pedagogia e formação de professores. 

Realizei um exercício de prospectiva a partir da percepção do potencial do Moodle que fui 

construindo durante o tempo em que trabalhei e em que vi outros trabalhar com este. Algumas das ideias 

sobrepõem-se nos diferentes aspectos considerados, outras poderão ser descartadas, outras estarão em 

curso. Esta análise deverá ser vista com as devidas reservas e ainda, mais, como base para contributos de 

todos os intervenientes na escola numa fase preliminar de brainstorming para o futuro do Moodle nas 

escolas. Assim, esta visão considera: 

http://moodle.prof2000.pt/
http://quifix.ccems.pt/
http://moodle.fct.unl.pt/ciencianaescola
http://metododirecto.pt/geopor
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Aspectos técnicos 

1. Todos os Moodle funcionam em rede (funcionalidade de networking), onde um professor, aluno 

ou encarregado de educação pode facilmente visitar o “Moodle” de outra escola (no mesmo país 

ou não), e participar em actividades (integrando ferramentas de comunicação síncrona ou não), 

como por exemplo uma turma de 1.º ciclo de uma escola em Portalegre participa numa 

actividade desenvolvida por um grupo de alunos de uma turma do 3.º ciclo no Porto. O mesmo 

se aplica a pessoas da comunidade, visitantes internacionais, especialistas etc. 

2. Existe um nome de utilizador e palavra-chave único para cada professor e aluno, que funciona 

para o login em qualquer plataforma (p.e OpenID http://openid.net/ ou FEIDE 

http://feide.no/content.ap?thisId=1307). No entanto, estes utilizadores só estarão inscritos em 

determinadas áreas, e com cargos específicos, naquelas em que participam. Os e-mails e fotos 

são escolhidos e alteráveis pelo utilizador, existindo no entanto uma oferta de serviços online 

complementares em parceria com organizações (como por exemplo as Google Apps Education 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html) 

3. É possível agregar dados de utilização, e não só sobre o Moodle, de forma automática e no 

momento. Por exemplo, usando a ferramenta de gestão de notas e questionários de forma 

estuturada, as escolas, alunos, professores, encarregados de educação, direcções regionais ou o 

Ministério poderão ter dados actuais sobre as avaliações dos alunos, avaliações de professores, 

avaliação de projectos etc. O mesmo se aplica para registos de faltas, avaliações de escola pelos 

participantes, onde os “standards” estabelecidos e a interoperabilidade com outros sistemas terão 

um papel importante de forma a poder agregar dados com consistência (p.e.  

4. Existem metapáginas a nível de escola, agrupamento de escola, região e nacional, para as várias 

estruturas sociais da escola, reunindo por exemplo em páginas todos os professores de um 

determinado grupo disciplinar, todos os directores de conselho de turma, todos os directores 

executivos, todos os auxiliares de acção educativa, todos os alunos de um mesmo ano etc. 

5. De acordo com os interesses de cada um, usando a funcionalidade de social networking do 

Moodle (ver http://docs.moodle.org/en/Student_projects/Social_Networking_features), existem 

páginas baseadas nestes interesses onde se podem reunir todos os utilizadores que os partilham, 

de modo informal ou não 

6. Existe um sistema de nomenclatura de páginas, com criação e arquivo automático de páginas, e 

inscrição automática de todos os envolvidos na escola. As páginas têm endereços facilmente 

identificáveis, por exemplo moodle.eb23-pontinha.rcts.pt/pages/ce (conselho executivo). No 

Moodle da FCTUNL existe esta funcionalidade. 

7. Existem modelos de página ou tópicos de página associados a um repositório que podem ser 

restaurados pelo professor, contendo uma estrutura essencial com alguns recursos e actividades 

típicos ou páginas de apoio a anos, trimestres ou aulas completas. O inverso também é válido, 

com publicação de tópicos ou actividades num repositório (p.e. 

http://docs.moodle.org/en/Project_Course_Format) 

8. Existe um histórico automático de participação em acções de formação por professores e outro 

pessoal da escola, assim como acesso aos produtos dessa mesma formação 

9. O sistema distribuído de instalações é gerido com alguma centralização (p.e. pelos centros de 

competência), tendo no entanto os administradores de escola acesso via FTP, com autonomia na 

instalação e selecção de temas e novos blocos e módulos certificados 

10. Existe uma equipa nacional de desenvolvimento do Moodle que trabalha com a equipa 

internacional. Existem também contribuições de código e financeiras para o Moodle.org 

11. Existe um motor de busca que pode pesquisar em todos os Moodle das escolas do país (ver 

http://docs.moodle.org/en/Global_Search) 

12. O Moodle é um ponto de convergência de outros sistemas úteis à escola, tais como eportfolios 

(p.e. Mahara http://mahara.org), ferramentas de comunicação síncrona (p.e. Dimdim 

http://dimdim.com), repositórios (p.e. Eprints http://www.eprints.org/software), sistemas de 

informação e gestão de escola (p.e. School Tool http://schooltool.org), etc. 

13. A interface drag-n-drop melhorada no Moodle permite uma trabalho muito semelhante ao 

realizado nos sistemas operativos actuais (e em algumas aplicações web 2.0. Ver 

http://docs.moodle.org/en/Student_projects/AJAX_course_format) 

14. A acessibilidade para actores da escola com deficiência é aumentada pelo uso de tecnologias web 

que seguem normas internacionais (ver http://docs.moodle.org/en/accessibility) 

http://openid.net/
http://feide.no/content.ap?thisId=1307
http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html
http://docs.moodle.org/en/Student_projects/Social_Networking_features
http://docs.moodle.org/en/Project_Course_Format
http://docs.moodle.org/en/Global_Search
http://mahara.org/
http://dimdim.com/
http://www.eprints.org/software
http://schooltool.org/
http://docs.moodle.org/en/Student_projects/AJAX_course_format
http://docs.moodle.org/en/accessibility
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Organização e gestão 

1. Professores em aulas de substituição e colegas de uma mesma especialidade têm disponíveis 

recursos, actividades (e kits) em Moodle que podem usar, criando rapidamente um plano para 

uma aula com actividades de aprendizagem autónoma 

2. Os documentos de projecto educativo de escola, projecto curricular de turma e outros 

documentos colectivos são wikis, construídos por todos 

3. As propostas de lei, regulamentos, estatutos, guias de procedimentos e outras propostas de 

órgãos de gestão e governo (a nível da escola ou do ministério) são wikis, com fóruns de 

discussão e votações associados, para uma discussão pública e democracia participada 

4. A comunicação inter-departamental, intra-escola, inter-escolas e com os encarregados de 

educação tem uma forte componente digital, via Moodle e e-mail 

5. A difusão de informação de órgãos de gestão a nível nacional, regional, agrupamento ou escola é 

feita em metapáginas, que a distribuem a todos os participantes dos vários níveis de organização 

6. Antes de qualquer reunião, são distribuídos numa página Moodle os materiais de apoio à 

discussão, algumas votações para decisão e a ordem de trabalhos, poupando tempo durante o 

período presencial 

7. Todos os documentos, protocolos e materiais de apoio ao funcionamento da escola estão 

disponíveis online 

8. Como existe um registo digital para muito do que se passa na escola, é possível construir uma 

memória institucional e colectiva de vários acontecimentos a vários níveis de organização 

9. Procedimentos disciplinares com alunos são colocados na página Moodle do Conselho de turma, 

avisando imediatamente o director de turma 

10. Inventários de equipamentos, especialmente no caso das Ciências, são actualizados online 

Currículo e Pedagogia 

1. Nas aulas, todos os alunos e professores têm um computador portátil, e a página Moodle da 

turma ou da disciplina suporta o trabalho presencial na maioria das aulas. O professor coloca os 

materiais e actividades para cada aula, incluindo os planos, na página e são publicados na maior 

parte dos casos os resultados das aulas, na actividade trabalho p.e. ou através de vídeos, fotos e 

outras digitalizações de trabalhos. Estes são avaliados não só pelos professores mas também 

pelos pares 

2. Alunos doentes, em casa ou hospitais, ou com grande mobilidade, podem participar na aula 

síncrona ou assíncronamente, através das páginas Moodle 

3. Elementos da comunidade, professores universitários, alunos de ciclos diferentes podem entrar 

em contacto numa mesma página Moodle, durante uma aula ou em projectos, de forma síncrona 

ou assíncrona 

4. Os professores, com alguns cliques, partilham os seus materiais, votam nos dos colegas, e têm 

acesso a repositórios e colecções de materiais e actividades, organizadas ou não por aulas, que 

podem restaurar nas suas páginas facilmente. Esta colaboração pode ser na mesma escola ou a 

nível nacional ou internacional, com os PALOP, Brasil ou Timor ou escolas portuguesas 

espalhadas pelo mundo. As melhores páginas são disponibilizadas com acesso livre num 

portfolio nacional (uma espécie de Open Courseware http://ocwconsortium.org, com um retrato 

da participação dos alunos nas páginas e passível de download e restauro) 

5. Existem e-portfolios de professores e alunos que agregam alguns dos trabalhos presentes ou não 

no Moodle 

6. As propostas de currículos nacionais são wikis, com fóruns de discussão e votações associadas 

7. Os manuais escolares são de tamanho reduzido (mais parecidos com revistas), sendo substituídos 

em grande parte por páginas de manual Moodle e manuais digitais, que para além de recursos 

livres (OECD, 2006) e actividades normais, recorrem ao multimédia e actividades em Moodle 

8. O software utilizado nas aulas é na sua maioria “webware”, e os alunos para além de publicarem 

os seus trabalhos nas redes sociais associadas a cada uma destas aplicações web 2.0, fazem 

embed destes no Moodle (Google apps, Scribd, Youtube p.e.). A web é o próximo sistema 

operativo e o Moodle é o sistema operativo para as escolas 

9. As tecnologias suportam não só métodos instrucionais, mas também social-construtivistas 

10. Os professores partilham facilmente as suas práticas, através da partilha de materiais e de know-

how em fóruns e presencialmente, tendo como base os registos das aulas disponíveis no Moodle 

11. Os trabalhos de casa dos alunos são na sua maioria submetidos em casa, no Moodle da escola 

http://ocwconsortium.org/
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12. Empresas ligadas aos recursos educativos produzem materiais e actividades compatíveis e 

extensíveis com o Moodle. Os manuais escolares são por norma distribuídos com recursos e 

actividades Moodle associados às várias unidades curriculares 

Avaliação e investigação 

1. Existem bancos de itens centralizados com questões de exames nacionais e outros, com 

elementos multimédia e de correcção automática, que os professores podem utilizar nas suas 

páginas na construção de quizzes e lições de forma rápida 

2. Os portfolios dos professores e alunos são avaliados externamente e contribuem para a avaliação 

global destes e da escola. Os melhores trabalhos são distinguidos e constitutem um portfolio 

nacional de boas práticas 

3. As inspecções de escolas, projectos e formações tiram bastante partido dos materiais e 

actividades com registo no Moodle, permitindo uma inspecção a distância de alguns dos 

processos das escolas 

4. As empresas ligadas aos recursos educativos produzem quizzes e lições, disponibilizadas às 

escolas com modelos de subscrição ou outros 

5. A investigação é facilitada pelo acesso online a alguns dos processos, recursos e actividades da 

escola, que se tornou mais transparente 

6. Os registos de avaliação de atitutes e valores são também geridos e publicados de forma digital, 

poupando trabalho aos professores no tratamento e organização de dados de avaliação  

7. As escolas, orgãos de gestão de vários níveis (direcções regionais e Ministério incluídos), 

professores, pessoal, comunidade e encarregados de educação são avaliados com frequência 

recorrendo a questionários (módulo feedback do Moodle ou Limesurvey 

http://www.limesurvey.org/ p.e.) 

8. As reuniões de avaliação têm pré-sessão online com uma publicação numa mesma página 

Moodle das notas da turma pelos vários professores, servindo de suporte à discussão de conselho 

de turma e reduzindo o tempo de reunião. Estatísticas para as avaliações a vários níveis de 

organização (escola, regional, nacional) podem ser acedidas no momento, agregadas a partir da 

informação disponível no Moodle e noutros sistemas 

Formação de professores 

1. A formação de professores e de outros profissionais da escola usa o Moodle de forma 

massificada, reunindo as vantagens referidas anteriormente, neste caso para os formadores, 

coordenadores de formação e centros de formação no geral 

2. Esta formação, na sua maioria na escola, usa o Moodle para apoio a distância pelos formadores e 

pares durante as aulas e após a sua conclusão (em complemento do presencial), assim como para 

troca de experiências e avaliação a médio prazo (passado 1 mês, será que a formação teve 

impacto?) 

3. Os resultados das formações, em produtos acabados no Moodle, podem ser inspeccionados e 

investigados, existindo uma memória das mesmas 

4. A avaliação de acções de formação baseia-se não só nestes produtos acabados, inspecções 

presenciais e online e modelos de avaliação adequados ao contexto mas também em 

questionários (com um núcleo standard) de hetero-avaliação das sessões pelos formandos, com 

comentários e classificação pelos seus participantes disponíveis para o mundo e sendo os 

resultados agregados a vários níveis 

5. O Ministério e as direcções regionais também usam o Moodle para formação interna e 

colaboração 

6. Existem páginas Moodle de cursos de formação prontas a usar (com licenciamento Creative 

Commons by apenas, de forma a garantir que a iniciativa privada e formadores freelancers 

possam utilizá-los), que podem ser iteradas, testadas na prática e melhoradas, sendo novamente 

disponibilizadas 

A massificação do Moodle permite a criação de uma linguagem comum, um standard que abre um 

conjunto de possibilidades que por agora só posso imaginar em parte. No entanto, penso que é 

fundamental a coordenação necessária para a realização deste potencial. Esta coordenação necessita de 

recursos, financeiros e de outro tipo, planeamento, liderança e dinamização, sendo o papel do Ministério, 

das Universidades e das Empresas essencial. O contributo para este planeamento de todos os que 

trabalham pelo menos nas instituições educativas (com ou sem Moodle) é condição fundamental. 

http://www.limesurvey.org/
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Como nos diz Fullan (2007), as mudanças educativas não são uma entidade separada, mas 

multidimensionais. Pelo menos 3 componentes estão em causa na implementação de qualquer política ou 

projecto: (1) a possibilidade do uso de materiais novos ou revistos (2) o possível uso de novas abordagens 

de ensino (novas estratégias ou actividades), e (3) a possível alteração de crenças. Nas mudanças com 

sucesso, existe um mudança de discurso de “meu” para “nosso”. (Fullan, 2007; Senge et al., 2005).  De 

forma mais abrangente, sobre este processo de reculturing “a social structure is transformed when there 

is simultaneous and systemic transformation of relationships of production/consumption, power, and 

experience, ultimately leading to a transformation of culture.” (Castells, 2000). O Moodle pode ajudar 

numa mudança da cultura da escola, mas serão sempre as pessoas e as instituições com uma visão 

partilhada que o fazem em conjunto. 
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Resumo 

Desde o primeiro semestre do ano lectivo 2004-2005, a FCTUNL (Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa) tem vindo a utilizar o Moodle como sistema de gestão da aprendizagem e de trabalho 

colaborativo, em contextos de uso que vão desde o de apoio a aulas presenciais, cursos a distância, páginas de 

projectos ou de grupos de alunos. Esta utilização, com impacto nas práticas de um largo número de professores e 

alunos, teve origem em acontecimentos informais, bottom-up, contribuindo, a par do projecto Universalidade dos 

Saberes, à criação do Laboratório de e.Learning, com responsabilidades de gestão. Neste artigo, os autores, 

acompanhando de perto o desenvolvimento da iniciativa, apresentam um breve resumo do percurso do 

Moodle@FCTUNL, caracterizando-o recorrendo a alguns indicadores quantitativos e qualitativos recolhidos no 

contexto do trabalho das diversas equipas envolvidas. São partilhadas ainda algumas lições aprendidas pelos mesmos, 

de particular interesse para equipas de gestão de iniciativas semelhantes, e ideias para futuros possíveis num contexto 

mais alargado de melhoria do acesso à informação, comunicação, colaboração e ensino-aprendizagem em instituição 

do ensino superior recorrendo às tecnologias e redes.  

Abstract 

Since the 1.st semester of the school year 2004-2005, FCTUNL (School of Sciences and Technology of New 

University of Lisbon) has been using Moodle as a learning management system and collaborative work environment, 

in contexts that range from the support to classes, distance courses, projects and groups of students’ pages. These 

uses, with impact in the practices of a large number of students and teachers of the institution, started in an informal 

way, in a bottom-up process, and has contributed, with the project “Universalidade dos Saberes”, to the creation of 

the Lab.eLearning to manage e-learning development and maintenance. In this paper, the authors characterize 

Moodle@FCTUNL’s history and evolution, through quantitative and qualitative data gathered in the context of the 

work of the several teams involved, in more than 3 years of experience. Here are also shared some lessons learned by 

them, that can be of interest to the management teams of similar initiatives, and possible futures in a broader context 

of improvement of access to information, communication, collaboration and teaching and learning in an higher 

education institution using technologies and networks. 

 

 

Introdução 

O presente artigo pretende divulgar alguns dos procedimentos para recolha de dados quantitativos 

e qualitativos, tipos de usos, práticas, opções estratégicas e futuros possíveis na iniciativa 

Moodle@FCTUNL, na tentativa de que possam ser úteis a equipas de gestão de iniciativas semelhantes, 

na implementação, manutenção e dinamização do Moodle em instituições de ensino superior.. Abordam-

se ainda alguns aspectos associados a experiências que integraram também outras  soluções de e-learning  

utilizadas na FCTUNL  

Breve história do Moodle na FCTUNL 

Em Setembro de 2004, o Professor Doutor Vítor Duarte Teodoro, com apoio do Professor Doutor 

João Correia de Freitas, instala no Centro de Informática, para utilização pela Secção de Ciências e 

Tecnologias da Educação e Formação do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, a versão 1.4 do 

software Moodle . Nesta altura alguns docentes do Departamento de Engenharia Electrotécnica já tinham 

alguma experiência na sua utilização, com uma instalação própria. Após um período experimental, foram 

organizadas pelos próprios sessões de formação para docentes da FCTUNL, especialmente nos inícios de 

semestre, e a sua utilização começou a difundir-se. 

Ainda nesse ano tem início o projecto de produção de conteúdos de banda larga “A Universalidade 

dos Saberes” (https://www.fct.unl.pt/fct/universalidade-dos-saberes) financiado pelo POS-Conhecimento. 

Associado a este projecto é criado no final de 2005 o Laboratório Multimeios, com um colaborador em 

mailto:ac-maneira@fct.unl.pt
https://www.fct.unl.pt/fct/universalidade-dos-saberes
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regime de avença e mais dois estagiários das áreas de multimédia e audiovisuais, com o objectivo de 

desenvolver objectos de aprendizagem. Este laboratório dedicado principalmente à produção de 

conteúdos, colaborou também na implementação dos mesmos em diversos sistemas online, não só no 

Moodle@FCTUNL mas também na solução de e-learning administrada pela Reitoria, o Novaelearning, e 

ainda em diversos sítios criados para o efeito nos departamentos e em servidores do Centro de 

Informática da Faculdade.  

Também no final de 2005, com apoio da direcção, é contratado um bolseiro de investigação com 

funções de apoio à utilização do Moodle@FCTUNL, e ainda em regime de avença um anterior elemento 

do Centro de Informática, para administração da infra-estrutura técnica. É também nesta altura que é 

disponibilizado um espaço de trabalho e equipamentos para a equipa em formação, que se passou a 

chamar Equipa Moodle@FCTUNL. A equipa começa a diversificar-se, sendo contratada uma bolseira de 

investigação para apoio na digitalização de teses e dissertações da Unidade de Investigação Educação e 

Desenvolvimento (um centro de investigação), apoiando o desenvolvimento do protótipo 

Dspace@FCTUNL (http://moodle.fct.unl.pt/dspace), um repositório da produção intelectual da FCTUNL. 

No final de 2006, é contratado um bolseiro de investigação para apoio no desenvolvimento do projecto 

Ciência na Escola (http://moodle.fct.unl.pt/ciencianaescola), destinado a professores de ciências naturais e 

fisico-químicas do ensino básico e secundário, cuja missão principal consistia no apoio ao 

desenvolvimento de actividades lectivas com recurso às tecnologias e redes, com uma forte componente 

Moodle, tentando estabelecer uma ponte entre a FCTUNL e as escolas.  

Em Novembro de 2007 é criado o Laboratório de e-learning da FCTUNL, por deliberação da 

direcção e no seguimento de um parecer da comissão e-FCT nomeada para ponderar a evolução do e-

learning na Faculdade. A equipa é formada com parte dos membros das anteriores equipas 

Moodle@FCTUNL e Laboratório Multimeios, assumindo a gestão do Moodle@FCTUNL entre outra 

responsabilidades. 

Métodos de recolha de dados quantitativos e qualitativos de caracterização do uso do 

Moodle@FCTUNL 

Para caracterizar a utilização do Moodle na FCTUNL têm sido utilizados diferentes métodos, entre 

eles: 
1. Recolha de estatísticas obtidas directamente a partir do software Moodle 

2. Recolha de rstatísticas obtidas a partir do software Webalizer e System Graph 

3. Recolha de estatísticas obtidas a partir da recolha selectiva de dados da base de dados e 
análise sistemática de páginas 

4. Questionários aos utilizadores do Moodle@FCTUNL 

5. Entrevistas a docentes 

1. Recolha de estatísticas obtidas directamente a partir do software Moodle 

Este método fornece informação genérica sobre números de utilizadores totais, hits, acessos, 

quantidade de módulos em uso, páginas mais activas, entre outras.  

2. Recolha de estatísticas obtidas directamente a partir do software Webalizer e System Graph 

No caso dos softwares Webalizer e System Graph, a informação obtida refere-se ao 

comportamento do servidor e da rede, permitindo fazer estimativas de capacidade do hardware e largura 

de banda necessária. Estes dados foram importantes na decisão de compra do actual servidor e podem ser 

consultados do documento Estatísticas Moodle@FCTUNL 2007 (Matos et al., 2007), disponível na 

primeira página do Moodle@FCTUNL, no bloco de Estatísticas. 

3. Recolha de estatísticas obtidas a partir de recolha selectiva de dados da base de dados e 

análise sistemática de páginas 

A recolha de dados via script fornece informação mais pormenorizada sobre o Moodle@FCTUNL, 

como é o caso do número de páginas por categoria (departamentos na sua maioria), páginas editadas 

recentemente, número de utilizadores editores de páginas e módulos usados por página entre outros. A 

análise sistemática feitas às diversas páginas implicou o acesso e observação página a página. Este 

processo, embora moroso, permitiu uma análise qualitativa ao tipo de páginas (páginas de disciplinas, de 
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alunos, projectos, etc.), ao tipo de actividades desenvolvidas e ainda ao nível de estruturação de páginas e 

de conteúdos disponibilizados. Estes dados serão apresentados mais à frente. 

4. Questionário aos utilizadores do Moodle@FCTUNL 

Em Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007 foram realizados dois questionários a utilizadores do 

Moodle@FCTUNL, o primeiro a alunos e o segundo a professores. Foi utilizado em ambos o módulo 

adicional de questionário do Moodle, com destaque na primeira página. No caso dos alunos, foi feito um 

redireccionamento automático uma única vez após o login para uma página que apresentava a opção de 

responder ao questionário, enquanto que para os professores, foi enviado um e-mail individual pedindo a 

colaboração na resposta ao mesmo. O questionário pretendia recolher informação que permitisse: 

 
1. Caracterizar os utilizadores 

2. Caracterizar a utilização do Moodle@FCTUNL pelos inquiridos 

3. Aferir a qualidade do serviço prestado pela então equipa Moodle@FCTUNL 

4. Reunir sugestões para melhoria do serviço e desenvolvimentos futuros 

De todos os utilizadores registados até Dezembro de 2006 no Moodle@FCTUNL, 9260 (alunos, 

professores e outros indivíduos ligados à Faculdade), responderam 1542 alunos, sendo consideradas 

válidas apenas 1486 respostas. Em relação aos docentes, apenas 61 realizaram o questionário. Os 

resultados foram compilados no Relatório Moodle@FCTUNL 2007 (Fernandes, 2007), disponível na 

primeira página do Moodle@FCTUNL, no bloco de Estatísticas.  

5. Entrevistas a docentes 

Alguns meses após a realização do questionário, foram feitas entrevistas a 20 docentes 

seleccionados pela sua participação em actividades com recurso a e-learning, com maior visibilidade ou 

relevância no contexto dos seus departamentos. Nestas entrevistas, para além de se procurar verificar 

alguns dos resultados do inquérito anterior, tentou conhecer-se melhor as experiências pessoais, opiniões, 

expectativas pessoais e sugestões dos docentes para futuro do e-learning na FCT.  

Caracterização geral e percepções dos utilizadores sobre o uso do Moodle@FCTUNL 

Apresentam-se de seguida alguns dados recolhidos a partir dos vários métodos acima descritos, 

com particular destaque para a caracterização do uso, reacções e percepções de professores e alunos, o 

tipo de actividades realizadas, as dificuldades e impactos do uso do Moodle@FCTUNL. Os relatórios 

referidos, disponíveis de forma livre, apresentam informação adicional em maior detalhe. 

Tipos de usos do Moodle@FCTUNL 

As páginas Moodle têm sido usadas em diversos contextos, não só associadas ao ensino-

aprendizagem e sua gestão numa faculdade de ciências e tecnologia, mas também em trabalho 

colaborativo e de gestão em geral. Alguns exemplos são Páginas de disciplinas; Páginas de projectos; 

Páginas de supervisão de teses e doutoramentos; Páginas pessoais de alunos ou professores; Páginas de 

gestão administrativa de departamento; Página de alunos de licenciatura; Página de comissão pedagógica; 

Página de núcleo de alunos; Página de evento. 

Foram disponibilizados para os docentes da Faculdade e para consulta alguns modelos de página 

(em http://moodle.fct.unl.pt/mod/resource/view.php?id=71349) que ilustram usos típicos de páginas 

Moodle, oferecendo uma estrutura padrão para os vários contextos e que podem ser usados pelos 

utilizadores para estruturar uma página. 

Na tentativa de caracterizar de forma mais qualitativa apenas as páginas de disciplina do 

Moodle@FCTUNL e seus usos, foi realizada uma monitorização página a página. Foram recolhidos 

indicadores qualitativos sobre o nível de utilização, organização e conteúdos das páginas, por consulta 

manual às 384 páginas identificadas como de disciplinas.  

 

Foram definidos quatro níveis de utilização: 
Nível 1 – apresenta documentos 

Nível 2 – apresenta documentos, fóruns, questionários 

Nível 3 – apresenta documentos, fóruns, entrega de trabalhos, testes 

Nível 4 – apresenta documentos, fóruns, entrega de trabalhos, testes, wikis, glossários  

http://moodle.fct.unl.pt/mod/resource/view.php?id=71349
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A organização distinguiu três níveis: 
Nível 1 - desorganizado (ficheiros difíceis de encontrar, tópicos sem título) 

Nível 2 - blocos sem utilidade, tópicos em branco, falta de critério na hierarquização de recursos 
e actividades 

Nível 3 – organizado 

A apreciação dos conteúdos distinguiu cinco categorias: 
A – Pelo menos um elemento interactivo ou multimédia 

B – Pelo menos um factor positivo 

C – Nenhum factor negativo 

D - Pelo menos um factor negativo 

Sem documentos 

Foram considerados elementos interactivos ou multimédia: links, elementos audiovisuais, 

actividades intercaladas, animações e simulações. Os factores considerados para esta ponderação foram: 

 

Factores positivos: 
1. Boa apresentação 

2. Boa estruturação 

3. Utilização de fotografias 

4. Utilização de elementos gráficos 

 

Factores negativos: 
1. Documentos manuscritos 

2. Texto não legível 

3. Figuras com texto não legível 

De seguida apresentam-se os resultados, num universo de 384 páginas de disciplina verificadas: 

 

 
Figura 1. Indicadores qualitativos de páginas de disciplinas activas em Janeiro de 2008 

 

A recolha de dados original foi feita agrupando-se a informação por departamentos, de forma a 

perceber eventuais causas e orientar futuras ofertas de apoio, formação e outros serviços mais 

direccionados. Apresentam-se no entanto na figura acima apenas os valores globais.  

Numa primeira análise, a maioria dos docentes utiliza as páginas das suas disciplinas para 

disponibilizar conteúdos, usar fóruns de discussão, questionários e testes. No entanto são relativamente 

poucos os que tiram partido de ferramentas de colaboração como o wiki e glossário. De acordo com esta 

avaliação, a grande maioria das páginas foi considerada bem organizada (73%). Embora não tenham sido 

consultados todos os conteúdos de todas as páginas, fez-se uma selecção em cada disciplina onde num 

conjunto de documentos que parecessem corresponder a uma série, se avaliavam aleatoriamente cerca de 
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metade. A partir do momento em  que foram encontrados elementos positivos ou negativos relevantes foi 

atribuído o nível respectivo. Os resultados sugerem que a maioria dos conteúdos disponibilizados são 

apresentações electrónicas usadas em aulas presenciais ou ainda transposições pouco trabalhadas de 

elementos analógicos como excertos de livros que foram digitalizados e disponibilizados. Será relevante 

realçar no entanto que 17% das páginas tiraram partido de elementos multimédia e de soluções 

interactivas. Nestes casos são apresentados pequenos vídeos, animações e ainda algumas páginas 

propondo simulações interactivas. 

Em termos quantitativos, o Moodle@FCTUNL tem tido um nível de actividade elevado nos dois 

últimos anos, chegando a antigir o meio milhão de hits mensais no semestre par de 2007 (dados obtidos 

via Moodle, contrastando com dados obtidos via Webalizer de hits totais correspondentes a 750000 hits 

mensais em média): 

 

 
Figura 2. Toda a actividade medida em hits no Moodle@FCTUNL (retirado de http://moodle.fct.unl.pt em 

10/06/08) 

 

O número de acessos mensais ronda os cerca de 5000 (únicos), com cerca de 90000 logins 

mensais. 

 
Figura 3. Acessos ao Moodle@FCTUNL (retirado de http://moodle.fct.unl.pt em 10/06/08) 

 

http://moodle.fct.unl.pt/
http://moodle.fct.unl.pt/
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Figura 4. Evolução de acessos nos primeiros seis meses de 2008 (os hits totais correspondem a dados do 

Webalizer) 

De seguida são apresentadas algumas das utilizações do Moodle@FCTUNL que se consideraram 

inovadoras no contexto da Faculdade.  

 Actividades baseadas na visualização e discussão de excertos de filme disponibilizados na 

página da disciplina. Aspectos do Pensamento Contemporâneo (Christopher Auretta, DCSA) 

 Desenvolvimento de trabalho colaborativo entre alunos usando a ferramenta de wiki com texto e 

imagens.  Fundamentos de Ecologia Práticas (Paula Sobral, DCEA) Internet e Educação (Vítor 

Duarte Teodoro, DCSA) 

 Hetero-avaliação entre alunos em fóruns.  Internet e Educação (Vítor Duarte Teodoro, DCSA) 

 Criação de páginas Moodle pelos alunos, em contexto de página pessoal, portfolio de estágio e 

como actividade de construcção de curso online. Internet e Educação, Didáctica I e II, Estágios 

pedagógicos de licenciaturas de ensino (Vítor Duarte Teodoro, DCSA) 

 Implementação de  inquéritos de diagnóstico aos alunos no início do anos e/ou de questionários 

de avaliação da cadeira no final. Tecnologia Educativa (João Correia de Freitas, DCSA); 

Vibrações e Ondas (Gregóire Bonfait, DF); Investigação Operacional B (Ruy Costa, DM)  

 Utilização de recursos audiovisuais em páginas e/ou em fóruns de discussão, como p.e. ficheiros 

MP3 de determinados momentos da História ou gravações de simulações de aulas em escola 

básica ou secundária. História da Ciência (Ana Carneiro, DCSA); Tecnologia Educativa (João 

Correia de Freitas, DCSA) 

 Disponibilização de tutoriais vídeo criados a partir da sincronização de gravações de aulas e 

apresentações electrónicas. Introdução à Programação B (Pedro Guerreiro, DI) 

 Utilização de testes online de correcção automática para avaliação ou para acesso a aulas de 

laboratório. Física I B (Jorge Carvalho Silva, DF); Introdução à Programação B (Pedro 

Guerreiro, DI; Investigação Operacional B (Ruy Costa , DM) 

 Inscrições em actividades lectivas usando plataforma. Clube Math (DM); Protocolo DCT-

Escolas; NAVE – Página do Núcleo de Aventura da Associação de Estudantes 

 Actividade semanal usando o módulo trabalho, com comentário do professor. Geologia de 

Portugal (João Pais, DCT) 

 Implementação de actividades com o uso de applets online e submissão de respostas em módulo 

trabalho com avaliação.  Vibrações e Ondas (Gregóire Bonfait, DF) 

É ainda de realçar que algumas das páginas referidas pertencem a contextos não lectivos e algumas 

secretarias de departamentos utilizam o Moodle como base de comunicação, gestão e arquivo de 

documentos. 

Reacções dos utilizadores 

Os utilizadores que responderam ao questionário sobre a utilização do Moodle@FCTUNL, na sua 

maioria, tiveram o seu primeiro contacto com um LMS no Moodle (89% dos alunos e 87% dos 

professores). A caracterização completa dos inquiridos é remetida para o Relatório Moodle@FCTUNL 

2007. 

As percepções de alunos e professores face ao software e do acesso ao mesmo, da sua utilização 

do ponto de vista lectivo e dos obstáculos à sua utilização foram também caracterizadas através das 

respostas aos questionários. Estas são apresentadas de seguida, e no caso de tabelas lado a lado, as da 

esquerda referem-se a respostas de alunos e as da direita a professores. 

 

 
Figura 5. Experiência global de uso do Moodle@FCTUNL (Fernandes, 2007, p. 32) 

 

A experiência global de utilização do Moodle@FCTUNL foi referida pelos alunos como positiva, 

com cerca de 57% das respostas. Os professores, referem-na como positiva (43%) ou muito positiva 

(51%). 
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O software Moodle é considerado fácil de utilizar pelos utilizadores, com 59% dos alunos 

inquiridos a referirem que é fácil de usar e 22% que é muito fácil de usar. A opinião é partilhada pelos 

professores, com 66% e 18% respectivamente, apesar de a complexidade do uso ser maior uma vez que 

têm um papel de editores de páginas. 

Quanto ao aspecto gráfico do Moodle@FCTUNL, este é considerado simples e agradável, com 

72% de respostas neste sentido quer de alunos alunos quer de professores. 

Dificuldades 

Os principais obstáculos identificados pelos professores inquiridos na utilização do 

Moodle@FCTUNL são o tempo (43%), seguindo-se aspectos estéticos e de organização da plataforma 

(31%). 

 
Figura 6. Principais obstáculos identificados pelos professores à utilização do Moodle (Fernandes, 2007, p. 

37) 

 
Figura 7. Preferências de alunos no uso de tecnologias nas disciplinas (Fernandes, 2007, p.36) 

Os alunos inquiridos indicam como preferência na sua maioria disciplinas que usam bastante as 

tecnologias, com 60% das respostas. O uso moderado de tecnologias é referido logo de seguida, com 

24%. 

 

Impactos 

Os professores inquiridos consideram na sua maioria que existem ganhos do ponto de vista 

pedagógico no uso de tecnologias nas disciplinas, com 89% das respostas nesse sentido.  

 
Figura 8. Ganhos do ponto de vista pedagógico do uso das actividades Moodle considerados pelos 

professores (Fernandes, 2007, p. 37) 

 

Foi colocada uma questão para perceber em maior detalhe as características das actividades que 

são consideradas importantes do ponto de vista pedagógico, sendo os resultados apresentados na figura 

seguinte. 

 
Figura 9. Características consideradas mais importantes do ponto de vista pedagógico nas actividades 

Moodle (Fernandes, 2007, p.37)  
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As características referidas como mais importantes do ponto de vista pedagógico nas actividades 

Moodle foram por um lado a acessibilidade dos conteúdos da disciplina e por outro a comunicação e o 

esclarecimento de dúvidas, com 85% e 81% das respostas respectivamente.Existe ainda uma percentagem 

considerável de docentes que não utilizam ou não reconhecem o Moodle como um espaço para 

actividades colaborativas ou para avaliação. 

 
Figura 10. Qualidade atribuída pelos alunos aos conteúdos disponibilizados nas páginas (Fernandes, 2007, 

p.42) 

 

A qualidade atribuída aos conteúdos disponibilizados pelos professores nas páginas 

Moodle@FCTUNL é considerada boa pelos alunos na sua maioria (49%), seguida de razoável (26%). 

 

 
Figura 11. Percepção da redução do uso do papel por alunos e professores (Fernandes, 2007, p.39) 

 

A redução no uso de papel é constatada pela maioria dos utilizadores, sendo para os alunos na sua 

maioria bastante grande (48%) enquanto que pelos professores é considerada apenas redução parcial 

(46%). 

Os impactos na circulação de informação e melhoria dos mecanismos de comunicação entre 

professores e alunos não foi avaliada de forma objectiva, mas pelo nível e tipo de utilização da plataforma 

e o seu crescimento desde 2004 parece sugerir a sua utilidade no dia-a-dia de professores e alunos. A 

articulação desta iniciativa com iniciativas de repositórios de recursos educativos e de produção 

intelectual poderá aumentar o seu impacto. 

O projecto Ciência na Escola aproveita o know-how adquirido na iniciativa Moodle@FCTUNL, 

partilhando-o com as escolas do ensino básico e secundário, com particular ênfase na  educação científica 

face ao contexto da faculdade. O Moodle, dado a sua penetração nas escolas, pode assim funcionar como 

ponte privilegiada entre o ensino superior e as escolas, permitindo uma colaboração e partilha mais 

eficazes, onde o presencial é complementado com o online. 

Algumas lições percepcionadas da prática diária na equipa de gestão 

Com erros cometidos e opções consideradas positivas, partilham-se algumas “lições” aprendidas 

da experiência acumulada nestes mais de 3 anos de participação em equipa de gestão do Moodle na 

FCTUNL a nível de: 
1. Implementação 

2. Apoio e formação 

3. Divulgação 

4. Avaliação e desenvolvimento 

1. Implementação 

Open source matters 

O processo bottom-up de implementação teve um investimento inicial reduzido, uma vez que o 

software escolhido era livre e grátis. Com uma pequena equipa de manutenção foi possível manter o 

sistema operacional, corrigir bugs, reduzir processos burocráticos e ampliar a oferta de ferramentas e 

funcionalidades consoante as necessidades da “casa” sem ter de negociar o número de licenças e de 

serviços extra comuns nos protocolos associados a LMS comerciais. Para além da questão financeira, há 
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também que considerar que numa escola de ciências e tecnologia existe know-how para desenvolvimento 

do software. A recomendação do browser Mozilla Firefox para utilização do Moodle foi também uma 

abordagem ao longo da iniciativa, uma vez que a versão 6.0 do Internet Explorer apresentar várias 

limitações e o Firefox apresentar maior flexibilidade para utilização de novos métodos de trabalho 

recorrendo a plugins também eles livres (p.e. Zotero, RSS, Del.icio.us) 

Um processo inicial de implementação bottom-up precisa de seguimento top-down 

O processo  bottom-up de adopção do Moodle na FCTUNL não seria suficiente a médio prazo sem 

o apoio da direcção, com políticas específicas e uma estratégia mais abrangente. Apenas com a 

contratação de duas pessoas para apoiarem na manutenção, divulgação e formação se considera ter sido 

possível registar o aumento verificado na utilização da plataforma. Igualmente para dar continuidade ao 

projecto e aproveitar o “momento” é fundamental uma equipa estável e responsabilizada para a tarefa.  

O contexto da instituição importa 

No contexto da FCTUNL, em que iniciativas prévias para facilitação de acesso a materiais de 

disciplinas e comunicação não estavam suficientemente disseminadas, a implementação do Moodle foi 

favorecida por ter uma interface mais acessível e ser fácil de usar. O facto de serem docentes a fazerem 

a divulgação inicial, apresentando exemplos das suas práticas, é também considerado favorável. No 

entanto, a necessidade tem de existir para uma adopção generalizada e com significado. 

A infra-estrutura tecnológica e a rapidez do serviço são factores essenciais para a 

implementação e disseminação de um sistema online 

Num serviço online, o elemento de acesso é fundamental na sua adopção. O sucesso imediato e 

sustentado passa também pela ausência de bugs e rapidez de edição e envio/download de materiais ou 

acções. Para isso, a preocupação com a infra-estrutura (incluindo aspectos de segurança e backup) deve 

ser uma das primeiras. 

Políticas e regras de utilização reduzidas tornam o ambiente mais informal e pouco 

burocrático 

As regras de utilização do Moodle inicialmente regeram-se apenas por dois princípios: os 

utilizadores deviam apresentar informação verdadeira sobre si no perfil (foto e nome), tendo apenas uma 

conta, e a utilização deveria ser de apenas de carácter académico ou cultural. Uma vez que a abertura de 

contas no Moodle@FCTUNL é feita sem restrições, estas regras foram consideradas os mínimos 

indispensáveis. Mais tarde, criou-se um regulamento referindo um uso aceitável do serviço, em que foi 

incluída uma indicação sobre os direitos de autor dos conteúdos das páginas e outras políticas do serviço 

tais como privacidade e uso aceitável. 

A possibilidade de se criarem contas de utilizador de forma livre (associando e-mail e foto 

pessoais) favorece o ambiente informal mas aumenta o risco de segurança 

Os alunos, ao criarem a sua própria conta escolhem o e-mail e foto de identificação no sistema. 

Esta prática favoreceu a participação inicial, de carácter mais informal, semelhante à participação numa 

qualquer outra comunidade online. No entanto, riscos de segurança e problemas de identificação (por 

exemplo no caso de páginas com muitos alunos ou em actividades de avaliação) poderão ser uma barreira 

a um uso mais formal do serviço. 

Começar com tudo planeado do ponto de vista burocrático reduz os problemas futuros de uma 

utilização massificada, mas pode limitar a implementação na prática 

Um crescimento orgânico, bottom-up, está sujeito às falhas inerentes a uma ausência de 

planeamento intensivo, levantando problemas posteriores que exigem por vezes um esforço substancial na 

sua resolução. No entanto, os casos mais complicados surgidos posteriormente (integração com sistema 

de gestão académica, identidade, nomenclatura de páginas, guia de estilos de páginas) não justificam um 

planeamento excessivo, mais burocratizado e possivelmente com menor impacto. 

2. Apoio e formação 

O modelo de apoio aos utilizadores é importante 
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O modelo de apoio aos utilizadores é oferecido por várias vias (e-mail, presencial, sessões de 

formação com coaching, messenger), tendo como principal objectivo dar feedback no menor tempo 

possível (por e-mail, nos minutos seguintes p.e.). É oferecido proactivamente apoio presencial caso seja 

considerado necessário, no gabinete do professor num horário que lhe for conveniente e compatível com 

os horários da equipa. Considera-se ainda que o facto de não existir um sistema de helpdesk informalizou 

o processo de pedido de apoio. 

O modelo de formação é fundamental 

Workshops curtos facilitam o sucesso rápido dos docentes na realização das suas actividades 

diárias. Com cerca de 2h30m para um primeiro contacto, com briefings de poucos minutos e interacção 

entre grupos de docentes (em pares ou do grupo em geral) na utilização das páginas (p.e. pares de 

docentes em formação preparam uma página simples com recursos e actividades e de seguida inscrevem 

um outro par de docentes como alunos na sua página simulando um contexto real e tendo acesso a ambas 

as perspectivas de professor e aluno). Favorece-se a sua autonomia pelo reforço da utilização do sistema 

de ajuda contextual do Moodle. São também realçados contextos de utilização das várias actividades 

(como posso usar um fórum? p.e.) e mostrados exemplos concretos de uso em disciplinas das mesmas 

áreas científicas dos docentes em formação, tornando mais concreto e orientando a visão dos docentes 

face às possibilidades do software. Este modelo foi evoluindo de uma versão mais demonstrativa para 

uma mais interactiva, com momentos de hands-on e interacção intercalados com reforço dos contextos de 

uso de cada uma das possibilidades do Moodle. Existe também uma oferta adicional para além do curso 

geral, baseada em usos colaborativos e utilização de software acessório, sempre com uma vertente de 

melhoria do ensino-aprendizagem e sua gestão. 

 Uma equipa de apoio e formação com elementos com competências pedagógicas é favorável 

Um projecto de implementação de um LMS pode ser visto facilmente do ponto de vista da 

tecnologia ou da formação, em vez de ser visto como um projecto educativo. O software e as suas 

funcionalidades não devem constituir o principal foco, mas sim os diferentes usos em diferentes contextos 

e em diferentes especialidades, de acordo com as necessidades e competências dos utilizadores. A equipa 

teve desde o início competências pedagógicas, com licenciados em ensino de Ciências da Natureza a 

realizarem formação e apoio. 

Materiais de apoio baseados em tutoriais vídeo, e manuais e exemplos de acesso livre, 

adequados a vários níveis de utilização,  favorecem a aprendizagem autónoma 

Alguns docentes, por circunstâncias várias, não podem frequentar workshops, mesmo que 

oferecidos com alguma frequência nos inícios de semestre. O facto de os workshops oferecidos serem 

curtos também tornam necessários alguns materiais de apoio para uso autónomo. 

3. Divulgação 

O modelo de divulgação semestral deve não só evidenciar novas ferramentas e usos, mas 

também repetir usos simples de ferramentas 

A divulgação de serviços e formação tem sido feita essencialmente de duas formas: através do 

envio de panfletos de divulgação semestralmente através da direcção, ou pelo envio de e-mails para os 

departamentos oferecendo uma sessão de divulgação ou formação. Os conteúdos e funcionalidades dos 

panfletos eram baseados não só na novidade da ferramenta, mas também nos usos simples do dia-a-dia, 

fáceis e rápidos de aprender e executar, como p.e. a disponibilização de documentos, envio de avisos e 

entrega de trabalhos. 

A primeira página do Moodle, sendo utilizada como portal, permite um tipo de dinamização 

que uma lista de disciplinas ou categorias não permite 

A primeira página do Moodle@FCTUNL foi utilizada desde o início como portal, tentando 

disponibilizar algumas notícias, algumas delas relacionadas com educação, informação genérica como 

meteorologia e RSS feeds de jornais. O uso actual é mais equilibrado uma vez que uma das críticas 

apontada pelos utilizadores no questionário realizado referia-se à complexidade da primeira página. 

Disponibilizam-se actualmente alguns links úteis para o dia-a-dia e destaques de eventos, notícias úteis a 

alunos ou professores com um foco quando possível na educação, e por vezes práticas, recursos ou 

páginas sobre o Moodle@FCTUNL. Existe também um menu com informação sobre o projecto, como a 

visão, missão e história, algumas estatísticas e outros aspectos considerados relevantes. O Moodle é 
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mostrado como uma comunidade e não como um conjunto de páginas de disciplina, e reforça-se essa 

mensagem referindo sempre o seu uso em contexto de trabalho colaborativo. 

A divulgação da possibilidade de uso da plataforma fora do contexto da disciplina favorece 

contextos de trabalho colaborativo 

O Moodle, como sistema de gestão da aprendizagem e de trabalho colaborativo, permite este tipo 

de trabalho em contextos diferentes do da disciplina, seja por exemplo em páginas de projecto, apoio a 

desenvolvimento de tese ou dissertação, de alunos de uma mesma licenciatura, núcleos, páginas para 

formação por organismos dentro da Faculdade, etc.. Uma das preocupações da equipa foi mostrar estas 

possibilidades aos utilizadores, para que possam perceber se o sistema pode ser usado para outras 

necessidades da vida académica e cultural que não apenas as lectivas. 

A publicidade direccionada a departamentos específicos pode ser mais eficaz 

Preparar ofertas de divulgação e formação de acordo com as necessidades de um departamento 

específico, com materiais e exemplos temáticos, é uma estratégia que favorece a identificação de 

possibilidades pelos seus destinatários. 

4. Avaliação e desenvolvimento 

Dados de utilização, quantitativos e qualitativos, recolhidos com frequência, contribuem para 

decisões mais informadas 

Para uma estimativa do impacto de uma iniciativa deste tipo, a criação de uma memória 

institucional, compreensão da evolução e afinação de estratégia, é fundamental a recolha de dados de 

utilização, desde a infra-estrutura à qualidade do uso. Alguns dados são facilmente recolhidos 

mensalmente, outros semestralmente, outros ainda de forma bienal, de acordo com o esforço exigido e os 

recursos disponíveis. 

Upgrades do Moodle com periodicidade bienal foram considerados suficientes 

Num processo de upgrade de um sistema que foi alterado de acordo com as necessidades da 

instituição, e quem conta já com vários milhares de contas e recursos, os upgrades devem ser ponderados, 

pelas exigências de incorporação de mudanças já feitas na nova versão, teste de funcionalidades e o tema. 

Assim, considera-se que face ao ciclo de desenvolvimento do Moodle e às necessidades da FCT, uma 

actualização bienal é suficiente.  

Um formulário de pesquisa na página principal e a utilização de endereços user-friendly de 

acesso às páginas facilita o seu acesso 

Num sistema que começa a ter mais de 1000 páginas, um motor de busca é fundamental para 

encontrar uma página, mais ainda do que a estruturação em categorias e sub-categorias. Foi colocado um 

bloco de pesquisa de páginas na página principal do Moodle@FCTUNL para o efeito e a sua utilidade foi 

reconhecida no questionário realizado. Em 2007 foram introduzidos endereços user-friendly, do tipo 

http://moodle.fct.unl.p/pages/nomecurto, em que era feito pelo servidor um redireccionamento automático 

baseado no nome curto das páginas definido nas configurações de cada uma. Esta é uma forma mais fácil 

do professor divulgar o endereço da página da disciplina. 

Futuros possíveis 

Com a criação do Laboratório de e-learning em Novembro de 2007, admitiu-se do ponto de vista 

institucional a importância do trabalho realizado pelas equipas do Laboratório Moodle@FCTUNL e 

Multimeios. Reconheceu-se também a necessidade de continuar a procurar soluções de e-learning cada 

vez mais adaptadas às exigências de alunos e docentes, tendo sempre em vista melhorias no processo de 

ensino-aprendizagem e a oferta educativa da FCT. 

De forma a definir uma estratégia de e-learning para a FCTUNL, para além do questionário 

realizado a professores e alunos, foi também feito um conjunto de entrevistas a docentes considerados 

early adopters ou com experiência relevante no uso de tecnologias e redes na educação. Os resultados 

permitiram reunir alguns indicadores de esforços e iniciativas a levar a cabo no futuro e não só do âmbito 

do Moodle, de acordo com as necessidades sentidas pelos docentes. A maioria considerou muito 

importante acções e iniciativas de divulgação. Quanto ao tipo de serviços, a formação e o apoio à 

http://moodle.fct.unl.p/pages/nomecurto
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produção gráfica e multimédia foram os mais referidos, logo seguidos de um apoio geral (helpdesk). 

Analizando estas ideias e sugestões e tendo também em consideração a experiência acumulada nos 

últimos anos apresentam-se de seguida algumas iniciativas em curso, agendadas ou em consideração nas 

seguintes áreas:   
1. Apoio 

2. Formação  

3. Divulgação 

4. Integração com outros sistemas existentes 

5. Repositório 

6. Videoconferência 

7. Aulas síncronas 

8. E-portfolios 

9. Alumni e redes sociais 

1. Apoio 

O apoio disponibilizado consiste, para além do referente ao uso do Moodle, apoio na reconversão, 

concepção, produção e implementação de conteúdos escritos, multimédia e vídeo. O apoio a docentes 

também deve existir a nível de compensações aos docentes que trabalhem mais com recurso a 

tecnologias, uma vez que o esforço exigido é maior, especialmente em cursos com maior componente 

online (b-learning ou a distância). 

2. Formação 

Na entrevista aos docentes, já mencionada, os professores mostraram-se em geral receptivos à 

ideia de formação no uso de aplicações e soluções educativas ecientíficas, assim como em trabalho de 

preparação de soluções pedagógicas com recurso ao e-learning. 

Desta forma está já agendado um programa de formação em e-learning orientado para três níveis 

de experiência dos docentes, para procurar chegar a todos os interessados independentemente das suas 

competências tecnológicas. Este programa inclui uma abordagem crítica ao uso das TIC no ensino-

aprendizagem, ao potencial pedagógico de ferramentas de autor (ex.: PowerPoint, Camtasia), às 

vantagens no uso de um  LMS como ferramenta online para apoio à gestão de uma disciplina e ainda ao 

potencial do uso de soluções de comunicação síncrona com recurso ao computador e às redes. 

3. Divulgação 

Estão planeadas sessões de divulgação departamentais a começar ainda no mês de Junho onde se 

apresentarão junto dos presidentes e coordenadores dos ciclos de estudo de cada departamento os serviços 

e objectivos do Laboratório, assim como se tentarão reconhecerer expectativas e disponibilidade dos 

departamentos para desenvolver projectos em parceria, no âmbito do e-learning. A ideia de se realizarem 

anualmente sessões para divulgação do trabalho que é realizado na FCT foi reforçada por alguns docentes 

que consideram a iniciativa importante para troca de experiências e incentivo de outros docentes a usarem 

determinadas ferramentas e métodos de ensino. Foi realizado um seminário de práticas inovadoras no 

ensino das ciências e matemática em Outubro de 2007, estando a ser planeadas outras iniciativas de 

divulgação de final de ano. 

4. Integração com outros sistemas existentes 

Está em curso um processo de comunicação entre o sistema de gestão da informação da FCT 

(CLIP), o Moodle que permitirá melhorar aspectos de segurança e unificação de informação sobre 

utilizadores e disciplinas da Faculdade. 

5. Repositório 

Está em andamento a adopção a nível institucional de um sistema de repositório online que 

permitirá guardar, disponibilizar e pesquisar por entre toda a produção científica, técnica e pedagógica da 

Faculdade, a partir do protótipo do Dspace@FCTUNL (http://dspace.fct.unl.pt). 

6. Vídeoconferência 

Um espaço destinado a estúdio de video-conferência já está alocado para o Laboratório, estando 

neste momento a ser equipado, de forma a permitir não só a partilha de vídeo mas também a visualização 
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de ecrãs de computador, útil em seminários e apresentações, existindo assim a possibilidade de 

convidados que por qualquer motivo não possam vir ao campus partilharem uma sessão presencial. 

7. Aulas síncronas 

Embora já seja utilizada uma solução para aulas síncronas online integrada no Novaelearning  

(Horizon Wimba), pretende-se disponibilizar brevemente para toda a Faculdade uma solução open source 

(Dimdim http://www.dimdim.org) que permita áudio ou videoconferência com partilha de aplicações, 

integradas com o Moodle ou funcionando de forma independente consoante as necessidades.  

8. E-portfolios 

Está ainda em discussão a melhor forma de integrar uma solução de portfolios online para alunos, 

onde poderá ser feita a gestão dos seus documentos, a disponibilização do currículo e apresentação de 

forma estruturada e reflexiva dos seus trabalhos. O software livre Mahara http://www.mahara.org/ é uma 

das opções em consideração. 

9. Alumni e redes sociais 

O uso do Moodle por comunidades de alunos de licenciatura abriu perpectivas quanto ao seu uso 

como espaço de comunicação com antigos alunos da FCTUNL, permitindo manter uma rede de alumni 

nos anos vindouros. A possibilidade de criação de redes sociais em torno de interesses também parece ser 

um caminho a seguir, de forma a ligar mais facilmente pessoas com interesses idênticos, ou facilitando a 

procura de pessoas com determinadas competências na instituição. 

Os desenvolvimentos agendados e em curso, e os possíveis caminhos em consideração são 

considerados passos naturais na evolução da experiência de professores e alunos no uso das tecnologias e 

redes nos processos do dia-a-dia e de ensino-aprendizagem. Foram reunidas contribuições também de 

outras fontes, sejam estudos e tendências noutras instituições ou a análise de autores mais ou menos 

teóricos que abordam o e-learning do ponto de vista pedagógico, social ou comunicacional.  

 

Nota final 

Embora o Moodle não tenha sido adoptado ainda por todos os docentes em todas as disciplinas, 

quase todos os alunos da FCTUNL se encontram inscritos como utilizadores, utilizando o Moodle no seu 

dia-a-dia. Apesar disso, é importante ter em conta que tanto o Moodle como outras soluções de e-learning 

são usadas de forma integrada e ao máximo das suas potencialidades por um número ainda reduzido de 

docentes e que para que estes exemplos possam ser seguidos será imprescindível um trabalho de 

divulgação, formação e apoio continuado, focando-se não só na melhoria do ensino-aprendizagem mas 

também nos processos de colaboração.  

É importante ainda considerar que os docentes apenas adoptarão ferramentas de e-learning quando 

forem mais explícitas as vantagens para o seu dia-a-dia ou existirem incentivos nesse sentido. O esforço e 

tempo necessário a iniciativas mais complexas tem de ser contrabalançado com a demonstaração de 

soluções que se foquem na rapidez e eficiência de aspectos diários que tomam bastante tempo aos 

docentes, como a disponibilização de informação e notícias, formas de avaliação com recurso a soluções 

de correcção automática, ou a entrega de trabalhos em formato digital. Se quisermos falar de melhorias do 

ensino-aprendizagem, a mudança fundamental está no currículo, pedagogia e avaliação, e intervir a este 

nível exige outro esforço e outro tipo de incentivos. Estes podem ser o apoio prestado pelo Laboratório, 

prémios e reconhecimento pelos pares, pressão dos alunos, carga horária específica e políticas mais 

alargadas que apoiem o professor noutros aspectos do seu trabalho, incentivando-o a desenvolver um 

ensino de excelência. Não é inerente às tecnologias a melhoria do ensino ou aprendizagem, mas com estas 

é possível trabalhar, ensinar e aprender de uma forma que os métodos analógicos, presenciais, não 

permitem, trazendo mais valias para docentes e alunos. É neste espaço que o Laboratório está a investir, 

evidenciando estas possibilidades e apoiando o seu uso. 

Espera-se que este artigo, como partilha de métodos, dados e informação de uso do Moodle em 

contexto do ensino superior, seja útil para equipas de instituições com as mesmas preocupações e 

objectivos. A ideia de uma comunidade dedicada ao Moodle no ensino superior precisa de contributos e 

troca de experiências e esta é uma das formas encontradas pelos autores de colocar parte dessa ideia em 

prática. 

http://www.dimdim.org/
http://www.mahara.org/
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Resumo 

 

Os autores criaram e vêm desenvolvendo um curso para aprendizagem da utilização do Moodle, software 

online e livre de gestão da aprendizagem e de trabalho colaborativo. Face ao crescimento da utilização do Moodle em 

Portugal e ao interesse suscitado entre professores e formadores, considerou-se que o cenário era favorável à oferta de 

um curso breve (cerca de 2 semanas, 21 horas de trabalho dos formandos) que recorresse ao Moodle num modelo de 

ensino a distância. A interacção, disponibilização de recursos e realização de actividades ocorreram quer de forma 

assíncrona, usando o Moodle, quer de forma síncrona, com comunicação por voz ou mensagens escritas utilizando o 

software VoIP Skype. O feedback dado pelos participantes que terminaram o curso sugere que as opções tomadas a 

nível do modelo de curso breve, estrutura do curso, recursos de aprendizagem e tipo de actividades apresentados, e 

ainda um elemento de intensa tutoria síncrona, criaram um clima positivo entre tutores e formandos, favorecendo o 

ambiente informal de aprendizagem e motivando formandos e tutores. Aspectos como avaliação, alguns dos recursos, 

carga horária sobre tutores e formandos, facilitação da interacção e apoio na concretização do produto final do curso 

podem ser melhorados, aumentando a eficiência e as aprendizagens no curso. Futuras edições terão estes elementos 

em conta, incorporarando a experiência dos autores e o feedback dos formandos. 

 

Abstract 

 

The authors developed and keep on improving a training course about the use of Moodle, an online learning 

management system and collaborative work environment. Due to the growth in the use of this tool in Portugal and of 

the interest of teachers and trainers, the scenario was considered as adequate to the offer of a short course (2 weeks, 

21 hours of work) that used Moodle in a distance education model. The interaction, resources made available and 

activities that characterized the course occured in both a asynchronous and synchronous way, using Moodle for the 

first and the VoIP Skype software for the second.The feedback given by the course participants that concluded the 

course suggests that the options taken on the course duration, its structure, resources and activities, associated with a 

model of synchronous tutor support, created a positive climate among tutors and trainees, favoring an informal 

learning environment and motivating both. However, aspects such as assessment, some of the resources, time 

required, promotion of interactions and support in the main course task should be taken in account, improving the 

efficiency and the learning that takes place in the course. Future editions will have these in consideration, 

incorporating the experience of the authors and the feedback of the participants. 

 

Um curso em Moodle sobre Moodle  

História 

A intenção de criar um curso breve sobre Moodle, a distância, com tutoria online, foi de Paulo 

Legoinha tentando promover a aprendizagem desta plataforma e de conceitos de eLearning, no âmbito do 

grupo de GEOlogia e Tecnologias da Informação e da Comunicação da Sociedade Geológica de Portugal 

(Legoinha et al., 2006), tendo solicitado a colaboração de João Fernandes, na altura elemento da equipa 

Moodle@FCTUNL (Fernandes, 2007) para criação da estrutura, actividades e recursos de aprendizagem 

da 1.ª edição do curso, realizada em Fevereiro de 2006. Esta edição, constituíndo uma fase experimental e 

tendo uma procura razoável (19 formandos), encorajou os tutores a realizar um novo curso, melhorando 

alguns aspectos e introduzindo novos. Na 2ª edição, um ano depois, Hugo Domingos (também da equipa 

Moodle@FCTUNL) juntou-se ao grupo de tutores, reformulando alguns dos recursos de apoio, 

especialmente os tutoriais vídeo. Foram ainda introduzidas novas tarefas no curso, que envolviam as 

actividades "base de dados" e "lição". O número de formandos foi de 31. 

Pressupostos 

A disseminação do Moodle no ensino básico, secundário e superior gera naturalmente 

necessidades de formação a professores e formadores de vários níveis e especialidades. Tendo em conta 

as necessidades sentidas por estes docentes, e o seu ritmo de trabalho que desencoraja sessões presenciais 

e de longa duração, a aposta em cursos breves a distância pareceu a solução mais óbvia. No entanto, 

novos desafios se apresentavam no desenvolvimento do curso, a nível da organização, programa, 

mailto:pal@fct.unl.pt
mailto:jpsf@fct.unl.pt
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pedagogia e avaliação. No processo de design do curso, uma das preocupações fundamentais foi a 

pedagogia. A experiência dos tutores como formandos, em cursos presenciais sobre “TIC”, tinha sido 

mais sobre o software e menos sobre os seus usos, baseada num método de instrução pouco efectivo e 

muitas vezes desmotivador, em que cada formando está sozinho no seu computador, todos virados para 

uma área de projecção e demonstração, onde o formador demonstra e o formando executa. A reflexão 

inicial passou assim por tentar definir qual o modelo de formação considerado útil e motivador, não só 

para os formandos mas também para os tutores. Os pressupostos que surgiram desta reflexão, bem como 

da experiência na utilização do Moodle em sistema de blended-learning (Legoinha et al., 2006), foram 

essencialmente: 

1. Deve ser feita uma avaliação inicial das necessidades e expectativas dos formandos de forma a 

fazer ajustes à estratégia. 

2. O conhecimento dos procedimentos de manipulação das funcionalidades do Moodle não deve ser 

o fim último do curso, mas sim a elaboração de páginas nos contextos de aplicação dos 

formandos, com necessidades e interesses diversos. 

3. A partilha e comunicação devem ser valorizadas como elementos motivadores e de 

aprendizagem entre pares. Deve existir o máximo de canais de comunicação possíveis entre 

tutores-formandos e formandos-formandos, seja e-mail, fóruns, mensagens escritas, telefone ou 

VoIP, indo de encontro a vários estilos de interacção. 

4. Momentos de instrução devem ser remetidos para a tecnologia, recorrendo ao multimédia, 

especialmente tutoriais vídeo que demonstram procedimentos e podem ser repetidos vezes sem 

conta, num processo de aprendizagem autónoma. No entanto, como pelo menos parte dos 

participantes será da “geração do papel”, devem ser fornecidos materiais que podem ser 

imprimidos e usados como suporte. Não será usado um manual do curso, mas apenas um 

pequeno guia de apoio. 

5. O formador age como tutor, que acompanha o formando durante todo o processo, reunindo com 

frequência e sendo proactivo. O apoio em fóruns de entre-ajuda e via VoIP, a dinamização do 

curso e o feedback sobre o produto final serão as suas principais responsabilidades. Uma vez que 

a instrução é deixada para a “máquina”, o seu tempo pode ser ocupado quase em exclusivo na 

interacção com os participantes. 

6. A metodologia de trabalho de projecto ajusta-se bem ao curso, sendo o produto final semelhante 

ao que os formandos devem produzir na sua prática do dia-a-dia, com grupos de entre-ajuda que 

dão feedback uns aos outros durante o processo. 

7. As actividades do curso devem ter uma componente pedagógica e de colaboração forte, indo 

para além do software e sendo coerente com a cultura de trabalho e ensino-aprendizagem 

idealizada. 

8. O conhecimento de ferramentas extra-Moodle, facilmente integráveis neste, contribuem para 

uma visão mais abrangente das potencialidades das tecnologias e redes na educação e formação. 

9. O curso deve ser limitado e estar organizado em sessões, com objectivos gerais e tarefas bem 

definidos, para situar os formandos e dar alguma ênfase à duração do mesmo. 

10. Devem existir momentos lúdicos, criando um ambiente informal. 

11. A avaliação deve ser regular e ter em conta aspectos procedimentais. O produto final a realizar 

pelos formandos deve ter também feedback desde o início. A avaliação do curso e dos tutores 

pelos formandos é um elemento fundamental, quer de coerência interna, quer de suporte à 

melhoria de futuras edições. 

12. O curso deve ser coerente com a filosofia social construtivista que defende, evitando cair no 

“não faças o que eu faço, faz o que eu digo”. 

Organização e gestão 

Considerou-se que o manual introdutório criado por um dos tutores e disponibilizado de forma 

livre, os tutoriais vídeo, e ainda a documentação oficial e ajuda contextual do Moodle seriam suficientes 

no apoio aos formandos. Para além destes elementos, foi também feito um “mapa do curso”, o ponto de 

partida que utilizava a funcionalidade “livro” do Moodle, e que guiaria toda a acção ao longo do curso 

caso o formando se sentisse perdido, nomeadamente indicando a ordem correcta de acções de 

aprendizagem e tarefas a executar pelo formando e remetendo através de hiperligações para as páginas ou 

ficheiros respectivos. 
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Fig. 1 - Elementos do tópico inicial. 

 
Fig. 2 – Ponto de partida - mapa do curso. 

 

A organização do curso em sessões também forneceu um fio condutor para orientação dos 

formandos. Foram idealizadas 7 sessões (e ainda uma pré-sessão, para procedimentos preparatórios tais 

como instalação de algum software, acesso à página e resposta a questionários iniciais), cada uma em 

média durando cerca de 2 dias, num total de 15, considerando alguns momentos de ritmo de trabalho 

menor, para que formandos um pouco atrás nas tarefas pudessem recuperar e dando mais tempo para a 

interacção entre tutores e formandos. A ordenação das sessões foi feita segundo um aumento de 

complexidade das actividades embora os participantes pudessem estabelecer a sua própria sequência e 

ritmo de trabalho. A estrutura de cada uma das sessões foi essencialmente a seguinte: 

1. Frase para reflexão: constituindo o cabeçalho de cada sessão, tinha como fonte um pensador 

relevante da educação. 

2. Objectivos gerais e tarefas da sessão: um guia da sessão usando o recurso Página web, onde eram 

definidos os objectivos para a sessão, numa espécie de sumário, e onde estavam listadas as 

tarefas, com ligações para os recursos e actividades referidos. 

3. Actividades de interacção/reflexão – com contribuições individuais partilhadas. 

4. Actividades de avaliação – geralmente um mini-teste sobre alguns dos conceitos abordados. 

 

 
Fig. 3 – Conteúdo dos tópicos da pré-sessão e 1.ª sessão. 

 

Subjacente a todas as sessões estavam o apoio síncrono dado pelos tutores via VoIP, a interacção 

no fórum de entre-ajuda e debate e a criação e desenvolvimento da página individual aplicando os 

conhecimentos obtidos (desde a 1ª sessão). 



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

 

166 

 

Conteúdos 

O programa do curso foi pensado para o professor ou formador que pretendesse iniciar a utilização 

do Moodle sem qualquer conhecimento prévio do sistema, e para uma carga horária de cerca de 21 horas 

de formação. Pretendeu-se também que os formandos pudessem conhecer e experimentar grande parte 

das funcionalidades do Moodle, com particular ênfase nas actividades de colaboração e no uso social 

construtivista da plataforma, aliás a sua filosofia orientadora. Os requisitos na preparação do curso eram 

por um lado dar o exemplo pelas práticas de organização, escolha de materiais e desenho de actividades 

do própro curso, e por outro fornecer um treino básico no uso das funcionalidades consideradas 

essenciais. Não se queria formar especialistas, mas sim utilizadores confortáveis com a ferramenta que 

percebessem a sua “gramática” essencial. 

Os recursos essenciais do curso foram o manual elaborado por um dos tutores e os tutoriais vídeo. 

O manual tinha uma componente visual forte, uma vez que era essencialmente demostrativo de acções 

num software com uma interface point-and-click. Nos objectivos gerais e tarefas de cada sessão era feito 

um link para a secção do manual referente à tarefa proposta. 

 
Fig. 4 – Exemplo de página do manual. 

Os tutoriais vídeo permitiram recriar os procedimentos necessários para a realização das tarefas 

propostas, constituindo um auxiliar importante para os formandos, que o podiam repetir várias vezes até 

conseguirem realizar a tarefa. Um dos motivos porque foi sugerido o navegador Firefox foi pela 

possibilidade de trabalhar com separadores, podendo o formando ter o tutorial a correr num deles e no 

outro estar a trabalhar na sua página individual. 

Foram tidas algumas preocupações com a dimensão do tutorial, não só do espaço ocupado no 

disco mas também  no ecrã. Foi ainda utilizado um menu de navegação lateral e para além da narração 

áudio, foram inseridas legendas, úteis em situações em que não houvesse acesso a áudio. Um localizador 

do rato também ajudava no acompanhamento dos procedimentos. 

 

 
Fig. 5 – Tutorial vídeo sobre aspectos gerais do Moodle. 
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As actividades propostas tentavam o equilíbrio entre o trabalho nas páginas individuais e o 

trabalho na página do curso. Favoreceu-se a integração de elementos multimédia (p.e. vídeos do Youtube 

ou ficheiros mp3 e imagens) em recursos e actividades do Moodle e dinamizaram-se discussões e 

reflexões sobre o papel das tecnologias na educação, recorrendo a fóruns. 

 

 
Fig. 6 – Excerto de entrada de fórum inicial para dinamização de reflexão sobre a aula presencial. 

 

Realizaram-se actividades colaborativas tais como um glossário do curso, um wiki para tradução 

de um artigo (Reiff, 1996) do inglês para o português ou a construção de uma base de dados com vídeos. 

A temática subjacente foi a educação. 

 
Fig. 7 – Glossário colectivo do curso. 

 

O glossário é pesquisável e são criadas ligações automáticas para os termos utilizados em qualquer 

recurso ou actividade Moodle. 

 
Fig. 8 – Versões do wiki até tradução completa (46). 
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Fig. 9 - Vídeo colocado por um dos participantes na base de dados de vídeo colectiva. 

 

Foi também abordado o aspecto da gestão de páginas Moodle, como a inscrição de participantes e 

docentes, a gestão de notas e a cópia de segurança e restauro do curso, ou ainda a consulta de relatórios de 

actividade da página. 

A página do formando como produto final baseou-se numa metodologia de trabalho de projecto, 

em que durante o curso, e em interacção com os elementos do seu próprio grupo, o formando realizasse 

um processo iterativo de melhoria da página. 

 

Avaliação  

A avaliação sumativa não foi um dos elementos considerados fundamentais no curso, uma vez que 

o objectivo final era o de os participantes saberem manipular as actividades e recursos do Moodle, 

preparando a sua página e participando nas actividades da página do curso. Implícito estava o mecanismo 

de avaliação Aprovado/Reprovado de acordo com o cumprimento das actividades propostas. No entanto, 

introduziram-se mini-testes de correcção automática em algumas das sessões, com questões de escolha 

múltipla, numéricas, textuais e verdadeiro ou falso, de forma a manter um certo nível de “tensão” 

associado às avaliações e dar uma oportunidade aos formandos de experimentar esta funcionalidade do 

ponto de vista do aluno. Estes mini-testes eram acessíveis apenas num determinado período de tempo, e a 

sua correcção era disponibilizada 2 dias depois, assim como os resultados num bloco de resultados. 

 

 
Fig. 10 – Algumas questões de um mini-teste, escolha múltipla e verdadeiro e falso. 



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

 

169 

 

 
Fig. 11 - Bloco com os resultados do mini-teste. 

 

Na actividade “frase da sessão”, realizada num fórum e em que cada formando tinha de propôr a 

sua, foi realizada uma votação usando a funcionalidade de classificação de entradas pelos participantes. A 

frase mais votada foi depois colocada como cabeçalho do respectivo tópico da sessão.  

A criação da página pessoal é um meio de aprendizagem e não propriamente um meio de 

avaliação. A diversidade de temas e conteúdos, o seu carácter mais ou menos pessoal, entre outros, 

complicariam a "objectividade" de qualquer avaliação dos conteúdos da página. No entanto, poderia ser 

avaliado o grau de cumprimento das tarefas propostas no curso através destas páginas, para atribuição de 

uma classificação de final de curso ao formando. Essa não foi uma preocupação deste curso em particular, 

baseando-se essencialmente numa distinção Pass/Fail. Futuramente, caso se enverede por uma via de 

certificação da qualidade do curso, esta opção terá de ser considerada. Uma ideia que surgiu foi também a 

existência de um processo de avaliação entre pares, com alguns critérios discutidos pelo grupo a partir de 

uma base definida pelos tutores. 

Participação 

Formandos 

O género dos formandos estava igualmente distribuído, com idades entre os 27 e os 64 anos. A 

maioria dos participantes era professor ou formador, do ensino básico, secundário e superior, contando 

também com engenheiros informáticos, mestrandos, estudantes de licenciatura e da área da gestão. As 

áreas de especialidade eram muito diversificadas, desde as Ciências Religiosas à Geologia, passando pela 

Geografia, Economia, Psicologia, Línguas ou História da Arte. A distribuição geográfica dos mesmos 

abrangia todo o território nacional, de norte a sul e no geral, a utilização dos computadores no dia-a-dia 

era superior a 12 horas por semana.  

Actividade no curso  

Recorreu-se às funcionalidades de registos e relatórios de actividade do Moodle para ter uma perspectiva 

da intensidade da actividade e utilização de recursos. Os cliques totais na página durante todo o curso 

foram cerca de 27000. 



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

 

170 

 

 
Fig. 12 -  Intensidade de actividade de professores e alunos no curso, expressa em número de cliques por dia. 

Os recursos e actividades mais utilizados foram: 

1. Ponto de partida – o mapa do curso (1212 acessos) 

2. Fórum geral para dúvidas, sugestões, entreajuda e debate (955 acessos) 

3. Database – repositório de vídeo colectivo (551 acessos) 

4. Glossário do curso – Moodle construtivismo e outros (536 acessos) 

5. Mini-grupos e tutores (514 acessos) 

6. Concurso “frase da sessão (444 acessos) 

7. Wiki – Diferentes inteligências, diferentes modos de aprender (247 acessos) 

No questionário anónimo realizado no final do curso, o tempo passado pelos formandos em média 

por semana no curso foi bastante heterogéneo, com 3 participantes referindo menos de 5 horas e 4 mais de 

15 horas, com outras variantes intermédias. 

 
Fig. 13 – Tempo médio semanal passado no curso. 

Tutoria 

A tutoria usando VoIP e os fóruns como principais vias de comunicação teve vários aspectos 

positivos, permitindo a criação de uma relação entre tutores e formandos em que se discutiam não só 

aspectos do curso mas também experiências pessoais, facilitando o apoio em momentos de desmotivação 

ou de dificuldade na realização de uma tarefa específica, e reforçando a componente humana do ensino a 

distância. Pelo facto de o Skype estar geralmente ligado quando se está online, tornava-se mais fácil 

contactar e ser contactado em tempo real. O sistema de mensagens escritas do Skype também foi bastante 

utilizado. O fórum geral para dúvidas, sugestões, entreajuda e debate era de cariz mais colectivo e tentou-

se que funcionasse em equilíbrio como o apoio individual. 

Páginas dos formandos 

As 21 páginas concluídas reflectiram a heterogeneidade dos participantes do curso, com temas tais 

como a fotografia digital, bases de dados Access, ou História. A qualidade e o nível de organização 

variaram bastante, sugerindo que o apoio e feedback na construção da página deveria ter sido maior por 

parte dos tutores. A interacção pretendida entre participantes numa mesma página não foi conseguida, 

devendo existir outros incentivos e possivelmente uma avaliação intermédia das páginas a meio do curso 

e a visualização de alguns exemplos de páginas consideradas boas práticas. 
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As conclusões possíveis 

 

O feedback sobre o curso foi recolhido de várias formas, quer de forma informal em conversas via 

Skype, quer formalmente num fórum final de reflexão e num questionário de avaliação do curso. 

As reflexões finais, opcionais, foram apenas 8, talvez pelo facto de o questionário final, com 14 

respostas, se sobrepôr em certos aspectos. No geral os participantes ficaram com uma boa impressão do 

curso. Nas suas palavras: 

“Nunca tinha feito um curso e-learning e sempre tive um certo desdém por 

este tipo de cursos.Agora que conheço o modo de funcionamento, a minha opinião 

alterou-se radicalmente. Os tutoriais e a disponibilidade dos formadores foram 

excelentes; a possibilidade de ver e rever os exemplos práticos fornecidos com cada 

tutorial facilitava imenso as tarefas a desempenhar; e, afinal, o e-learning não é um 

bicho malvado que nos vai roubar o emprego - pelo contrário, acredito até que é 

uma oportunidade de "negócio". Mas também de formação. Haja mais cursos 

moodle ou de outras coisas que me interessem e lá estarei inscrito.” 

“Este curso não é o meu primeiro, nem será o último, porém de certeza  é  o 

ÚNICO que superou as minhas expectativas, cumpriu o objectivo de interactividade, 

entre muitos... Por isso continuem em frente, força rapazes porque cursos como 

estes de qualidade  são raros, e falo por experiência própria.” 

Um outro participante especificou ainda alguns pontos positivos do curso: 

“Alguns aspectos muito positivos: 

1- A excelente documentação de apoio que contribuiu para uma compreensão 

da filosofia subjacente a esta ferramenta. Esta documentação não valoriza apenas a 

tecnologia, mas também, e de uma forma muito evidente, a pedagogia. Este é um dos 

pontos fortes deste curso! 

2- A capacidade manifestada pelos formadores (e pelos formandos) de porem 

em prática esta filosofia baseada na aprendizagem colaborativa. 

3- A excelente organização do curso, quer no que diz respeito à estrutura e à 

apresentação dos conteúdos quer no que toca ao apoio dado pelos tutores. 

4- A participação activa dos formandos em actividades de grupo. Os fóruns 

foram muito interessantes e enriquecedores, um bom exemplo da "aprendizagem 

colaborativa". (Eu podia - e devia - ter participado mais).   

5- O curso foi um desafio constante. Muito aliciante e motivador! A 

realização das actividades foi feita sob alguma pressão, mas com a certeza de que 

havia sempre alguém do outro lado para ajudar. 

Quanto ao meu processo de aprendizagem, o curso foi um excelente começo. 

Aprendi muito e fiquei com muita vontade de continuar a aprender!” 

Um dos problemas apontados teria mais a ver com a interacção dentro dos grupos: 

“(...) apesar de ter ficado num grupo um pouco adormecido (...). Com os 

restantes colegas não consegui interagir tanto, talvez por motivos profissionais ou 

por comparecer a horas diferentes das deles.” 

 

No questionário anónimo de final do curso, onde foram recolhidas 14 respostas, o curso nas suas 

várias vertentes, foi avaliado da seguinte forma: 

 
Fig. 14 – Avaliação do curso pelos formandos em várias vertentes. 
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A interacção entre participantes do curso (excepto tutores) e o factor tempo foram os mais 

criticados, reforçando algumas críticas levantadas nas reflexões no fórum do final do curso. 

 

 
Fig. 15 – Avaliação da facilidade de uso do Moodle. 

 

Metade dos participantes que responderam ao questionário experimentaram neste curso pela 

primeira vez um sistema de gestão da aprendizagem e de trabalho colaborativo. 

As actividades consideradas mais confusas foram as lições (5 respostas) e o restauro da actividade 

database na própria página com inserção de vídeo (4 respostas). Por outro lado, as consideradas mais 

interessantes foram o wiki (2), os testes (2), os fóruns e todas (6). Os momentos referidos como aqueles 

em que os participantes se sentiram mais distantes foram na sua maioria o início (3) e o final (4). O que 

mais os surprendeu foram as potencialidades do Moodle (5), a qualidade do feedback dos tutores (3), os 

materiais (3) e a interactividade (2). 

 

Futuras edições 

Aspectos relacionados com a avaliação, recursos, carga horária sobre tutores e formandos, facilitação da 

interacção e apoio na construção da página pessoal devem ser melhorados em futuras edições do curso, 

tais como:  

 

1. Sondagem inicial de usos imediatos pretendidos para o curso, preparando exemplos de páginas 

Moodle, recursos ou actividades (modelos de páginas). 

2. Diminuição da carga de trabalho exigida pelo curso, pela diminuição do programa ou pelo 

aumento do tempo do curso. 

3. Dinamização da interacção, com calendarização de sessões colectivas síncronas. 

4. Avaliação contínua e feita em alguns momentos formalmente pelos pares. 

5. Maior apoio e feedback na construção das páginas de trabalho individuais. 

6. Aumento da frequência de actividades a serem realizadas em pares ao longo do curso. 

7. Criação de tutoriais para a lição e gestão de notas. 

8. Definição de elementos de auto-avaliação e elaboção de grelha de avaliação de pares, por 

exemplo num software colaborativo com o Google Spreadsheets. 

9. Sistematização de contextos específicos de utilização de cada uma das actividades. 

10. Reforço de componente multimédia, recorrendo a sites com recursos diferentes do vídeo (p.e. 

slideshare). 

11. Visualização de bons exemplos de páginas consoante as especialidades dos formandos. 

 

Num curso online deste tipo, parece adequado considerá-lo beta nas suas várias edições, pedindo 

emprestado o conceito de melhoramento contínuo associado à web 2.0, o perpetual beta. Esta perspectiva 

torna explícita a visão de um curso em que os tutores também estão a aprender, não só pela acção, mas 

pela reflexão sobre a própria acção com feedback directo dos formandos. O conceito do curso iterado 

continuamente pretende a melhoria das aprendizagens sobre as potencialidades do Moodle, relevantes 

para o dia-a-dia dos seus participantes. 
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Resumo 

 

Na sociedade de aprendizagem em que vivemos, é fulcral uma formação permanente num mercado de trabalho 

cada vez mais complexo onde se verifica um acelerado ritmo de mudança tecnológica, que nos exige uma aprendizagem 

contínua. Assim, o indivíduo tem de aprender muitas coisas diferentes num curto espaço de tempo devido a um grande 

volume de informação que devemos processar e à velocidade de mudança que nos leva a um aperfeiçoamento constante.  

O ensino à distância já é usado em grande parte do mundo, sendo caracterizado pela separação física entre o professor e 

estudante, onde a transmissão dos conteúdos educativos é efectuada através da utilização de meios técnicos de 

comunicação. O progressivo entendimento da técnica faz com que o trabalho com esta modalidade de educação apresente 

dificuldade de romper com o modelo de ensino baseado na transmissão/recepção, possibilitando que a construção do 

conhecimento se efectue como uma co-criação dos diversos sujeitos implicados no processo. A emergência das 

tecnologias de informação e comunicação instaura lógicas diferenciadas para armazenamento, produção e gestão de 

dados, induzindo novas formas de organização da economia e de uma nova estrutura social, marcada pela presença e pelo 

funcionamento de um sistema de redes interligadas. Este artigo resulta da experiência vivida, pelos autores, enquanto 

docentes, no primeiro e segundo ciclo, em sistema de e-learning através da plataforma Moodle, no ensino superior 

universitário. 

 

Palvras-chave: Novas tecnologias, Moodle, Ensino à distância, Plataforma educativa 
 

 

Abstract 

 

In the society of learning we live in, it’s crucial to have permanent training and education in a marketplace that is 

increasingly complex and where an accelerated rhythm of technological change is verified, that demands of us constant 

learning. Thus, the individual must learn many different things in a short amount of time due to a great volume of 

information that must be processed and due to the speed of the change that leads us to constant improvement. Long 

distance teaching is already used in a large portion of the globe, it being characterized by the physical separation between 

teacher and student, where the transmission of educational content is carried out through technical means of 

communication. The progressive understanding of the technique ensures that working with this modality of education 

presents certain difficulties in breaking with the teaching model based solely on transmission/reception, enabling the 

construction of knowledge to be carried out as a co-creation of the several individuals implicated in the process. The 

emergence of technologies of information and communication sets in differentiated logics for storage, production and 

management of data, inducing new forms of organizing the economy and a new social structure, marked by presence and 

by the operation of a system on interconnected networks. This article is a result of the experience lived, by the authors, as 

teachers in the first and second cycle, in an e-learning system enabled through the Moodle platform, in higher university 

teaching. 

 

 

 

1. Contextualização 

O conhecimento é visto como um construto social e o ensino à distância é favorecido pela participação 

social num ambiente que propicia a interacção, a colaboração e a avaliação. 

A metodologia de ensino à distância é baseada nos princípios da aprendizagem colaborativa assistida 

por computador (Computer Supported Collarative Learning – CSCL) que pode ser definida como um 

conjunto de métodos e técnicas de aprendizagem para utilização em grupos estruturados, assim como de 

estratégias de desenvolvimento de competências mistas (aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social), 

em que cada membro do grupo é responsável quer pela sua aprendizagem quer pela aprendizagem dos outros 

estudantes. 

mailto:eduardom@univ-ab.pt
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O objectivo do CSCL é proporcionar condições de aprender através da experimentação activa de 

acções construtivas e da discussão reflexiva do grupo, tendo o ambiente de fornecer os meios para a 

representação dos conhecimentos do grupo na forma assíncrona e forma síncrona; uma base de dados que 

actue como uma memória do grupo para armazenar as informações referentes ao projecto desenvolvido pelo 

grupo; e vários meios de comunicação entre os membros do grupo tanto na forma assíncrona como síncrona. 

Desta forma está-se perante a utilização de um ambiente que proporciona a participação activa e a interacção 

dos estudantes nas aulas. 

A utilização das múltiplas formas de interacção e comunicação via rede institui uma nova modalidade 

de educação denominada de educação à distância. 

É importante entendermos que tipo de relação existe entre a técnica, a tecnologia e o homem e quais as 

consequências para o sujeito, para o processo técnico e para a sociedade. A técnica é inerente ao ser humano, 

desde sempre e os actos técnicos mais primários foram um dos elementos que suscitaram a formação do 

homem como ser pensante e inteligente. O uso dos instrumentos foi o primeiro passo dado pelos nossos 

ancestrais em direcção à evolução; depois de se erguer sobre duas pernas, passou a usar as mãos com mais 

desenvoltura, sendo intensificada a capacidade de informação do cérebro que logicamente teve o seu tamanho 

aumentado. O uso de instrumentos provocou grandes mudanças e evoluções mais rápidas ou seja, os 

ancestrais pré-históricos de certa forma romperam com o ciclo de evolução natural conseguindo dar outros 

ritmos e outras possibilidades ao processo natural de evolução. 

A utilização do instrumento que trouxe tantas mudanças e de forma mais rápida ao mundo que cercava 

os ancestrais trouxe, em consequência, também mudanças neles próprios, quer do ponto de vista físico e 

mental, quer na sua evolução. 

Neste contexto um dos processos que marca fortemente a transformação mútua entre homem e técnica, 

dá-se na relação entre o ensinar a técnica de produção de instrumentos, a descoberta do fogo e a evolução da 

fala. A construção dos instrumentos exigia o aumento da atenção e da memória. As mudanças dos hábitos 

alimentares com a invenção do fogo e a diminuição do uso da boca para construções feitas agora por 

instrumentos, transformam a anatomia da face do homem que se torna capaz de controlar e produzir sons de 

melhor qualidade. 

O homem então desnaturaliza-se a partir da sua apropriação da técnica e a cultura começa a estruturar-

se com o surgimento da linguagem. Com a invenção do alfabeto e a sua posterior chegada à Grécia surge uma 

técnica que trará mudanças profundas para o homem e para toda a sociedade, com a possibilidade de gerar 

uma quantidade infinitamente maior de conhecimento, aumentando também a acessibilidade por parte das 

pessoas comuns a este conhecimento. 

A invenção da imprensa em 1439 com Gutenberg é um exemplo do aperfeiçoamento de uma técnica, a 

escrita, que levou a uma verdadeira revolução na sociedade da época. Instaura-se então um novo estilo 

cognitivo. O homem amplia as suas possibilidades de comunicação, de acesso ao saber, agora mais facilmente 

susceptível de análise, reflexão e disseminação. 

A velocidade espantosa com que as informações eram transmitidas mudava o ritmo da vida. Outras 

mudanças também foram ocorrendo, na forma de entender o mundo, a natureza, as leis nos procedimentos 

sociais e no controlo social. O homem multiplica e expande a sua capacidade de pensar, registrar, avaliar o 

pensamento e de comunicar, distribuir e socializar este pensamento, mudando dessa forma as relações entre as 

pessoas e destas com o conhecimento. Assim a técnica, ao ser transformada pelo homem, volta a transformá-

lo possibilitando-o ampliar as suas capacidades e redesenhar o seu meio. 

É esta perspectiva histórica, trabalhada por Lévy (1993) que aponta para a negação de uma dicotomia 

entre o homem e a técnica e para a concepção de tecnologias da inteligência, caracterizando três grandes 

técnicas associadas a mudanças no raciocínio e na relação com o conhecimento. 

As duas primeiras partes são a oralidade primária e a escrita denominadas por Lévy (1993) como 

tecnologias da inteligência, pelo seu potencial transformador e de ampliação das funções cognitivas do 

homem. 

A terceira grande técnica é a informática que vem condicionar a nossa maneira de ver o mundo e 

quando associadas às redes telemáticas mudam os modos de lidar com as informações e de acesso ao 

conhecimento além de mudar as referências de tempo e espaço. 

Este esforço de compreensão da técnica e da sua relação com o homem pode ajudar a entender as 

transformações decorrentes da disseminação das tecnologias de informação e comunicação e a compreender o 

fenómeno técnico que nasce com o homem, procurando as suas raízes para com isso adquirir mais subsídios 

para entender a cultura contemporânea e a sociedade informática, o que é essencial para caminhar na direcção 

da compreensão das potencialidades e paradoxos que cercam a tecnologia na actualidade e que se estende aos 
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processos de educação online. Mas pensar e identificar tal perspectiva e também as múltiplas possibilidades 

que o fenómeno técnico, especificamente as tecnologias digitais, trazem para o conhecimento, possibilita um 

ampliar do entendimento dos processos que se dão na educação à distância. O entendimento da técnica, numa 

perspectiva meramente instrumental, condiciona a que o trabalho com esta modalidade de educação apresente 

dificuldade de romper com o modelo de ensino tradicional baseado na transmissão/recepção, não 

vislumbrando, desse modo, possibilidades reais de que a construção do conhecimento se efectue como co-

criação dos diversos sujeitos implicados no processo. 

É nesta perspectiva que se faz a necessária reflexão sobre as possibilidades pedagógicas dos processos 

técnicos e a ampliação do entendimento deste conceito, partindo da concepção de tecnologias inteligentes 

(Lévy, 1993) para, a partir daí, romper e superar a ideia de que essas tecnologias são meramente suportes 

onde se concretiza a educação online. 

 

 

2. Especificidades da educação à distância e a plataforma moodle 

 

A aprendizagem cooperativa pode ter uma influência bastante positiva na aquisição de conhecimentos 

e de capacidades cognitivas e também na construção activa do conhecimento, para isso nos grupos de 

discussão deve existir um ambiente capaz de fornecer os recursos necessários para se trabalhar conjuntamente 

na disseminação do conhecimento através de um ambiente estimulante. 

A educação à distância já é uma realidade e podemos encontrar e tipificar vários ambientes. Segundo 

Matta (2003) os ambientes baseados na aprendizagem colaborativa são divididos em ambientes essenciais, 

ambientes recomendáveis, ambientes complementares e outros ambientes. 

Os ambientes essenciais são fundamentais para existir a educação à distância tal como o ambiente de 

apoio à interacção dos participantes, local onde teríamos a troca de informações, organização de textos, 

debates. 

O correio pessoal usualmente utilizado pelas pessoas dá ao utilizador a possibilidade de aceder ao seu 

e-mail de qualquer lugar sem precisar de ter o seu computador sempre à disposição. Para além de servir para 

mandar ou receber mensagens, o correio electrónico, poderá ainda ser muito útil numa lista de discussão onde 

uma mensagem enviada para um servidor de lista é enviada automaticamente a todos os e-mails das pessoas 

que estão inscritas. Num grupo de discussão além da lista, existem diversos recursos que irão auxiliar os 

professores a fomentar uma maior participação dos seus estudantes nas actividades e fora da sala de aula. 

Cada vez mais os grupos de discussão consolidam o seu importante papel enquanto formadores de 

relacionamentos e comunidades de aprendizagem. Através deles pode-se, continuamente, trocar mensagens 

pelo endereço de e-mail, como grupo e discutir sobre um certo assunto, trocar ideias, dúvidas e sugestões 

além de ter uma área reservada para colocar ficheiros que estarão disponíveis para todos os participantes, 

proporcionando a interacção entre todos. 

O grupo de debate deve oferecer a possibilidade de troca de mensagens textuais mas também a 

interacção social e colectiva com todos, através da participação conjunta.  

A utilização das múltiplas formas de interacção e comunicação via rede institui uma nova modalidade 

de educação que presentemente é denominada de educação à distância on-line. Esta modalidade usa como 

suporte principal a telemática, as tecnologias digitais da informação e comunicação. 

A técnica informática, veio condicionar a forma de ver o mundo e quando associada às redes 

telemáticas mudam os modos de lidar com as informações, as possibilidades de comunicação e de acesso ao 

conhecimento além de mudarem os referenciais de tempo e espaço. 

Pensar e identificar as múltiplas possibilidades que o fenómeno técnico e, especificamente, as 

tecnologias digitais, trazem para o conhecimento, possibilita o ampliar do entendimento dos processos que se 

dão na educação à distância online. 

O impacto das novas tecnologias na sociedade é cada vez mais evidente e só passa despercebido 

àqueles que tentam resistir à mudança. Pela sua própria natureza o fenómeno educacional é multifacetado, 

estando presentes tanto a dimensão técnica, como humana, a emocional, a cultural e a social. 

Considerando a complexidade e as rápidas mudanças no mundo moderno, torna-se insustentável a 

utilização de um modelo de ensino baseado na simples transmissão de conteúdos. 

Neste novo paradigma, o foco está na mudança do ensino para a aprendizagem, sendo que os 

objectivos formativos serão mais importantes que os informativos; o conhecimento é construído e não 

reproduzido. 
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O estudante passou a adoptar uma postura activa pois a aprendizagem só se consolidará se o estudante 

desempenhar um papel activo de construir o seu próprio conhecimento e experiência com a orientação e 

participação do professor, desenvolvendo a habilidade de aprender a aprender, a ter capacidade de se 

actualizar permanentemente e privilegiando as melhores fontes para obter a informação. 

A passagem da comunicação face-a-face para a comunicação mediada, enquanto forma de articulação 

da sociedade, implicou uma ampla e generalizada mediação das relações sociais. 

A tecnologia ocupou um papel de destaque para permitir expandir as fronteiras do conhecimento; 

permitir novas posturas no ensino e aprendizagem e possibilitar novas formas de relacionamento entre as 

pessoas. 

A educação à distância (e-learning) representa uma mudança de paradigma em relação à educação 

tradicional presencial. O que implica uma mudança de papéis do estudante e do professor. O estudante 

aumenta a responsabilidade sobre a aprendizagem tendo uma postura mais activa, o professor passa a ser um 

facilitador devendo garantir as condições fundamentais para atingir os objectivos que definiu. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem pretendem criar situações de aprendizagem para os estudantes 

que se encontram afastados dos centros de ensino, de forma a proporcionar soluções adequadas para o 

processo de ensino/aprendizagem, recorrendo aos Learning Management System (sistemas de gestão da 

aprendizagem).  

Os estudantes constroem os seus conhecimentos a partir de uma intenção deliberada de fazer 

articulações entre o que conhece e a nova informação que pretendem absorver. Este tipo de estrutura cognitiva 

dá-se ao longo de toda a vida, através de uma sequência de eventos. A aprendizagem significativa requer um 

esforço do estudante em relacionar de forma substantiva o novo conhecimento com a estrutura cognitiva 

existente. Desse modo podemos ter uma aprendizagem receptiva significativa numa sala de aula tradicional, 

onde se usam recursos tradicionais tais como o quadro, quando existirem condições do estudante transformar 

significados lógicos de determinado conteúdo em significados psicológicos, em conhecimento construído e 

estruturado idiossincraticamente. 

A progressiva introdução dos sistemas informáticos nos contextos educativos é hoje uma realidade. Os 

novos sistemas informáticos vieram não só reanimar a formação à distância mas também transformar os 

sistemas clássicos de formação, incapazes de dar resposta às necessidades da Sociedade da Informação. 

Basta tomarmos atenção à diversidade de plataformas e novos conceitos que giram em torno do e-

learning: conceitos como m (mobile)-learning, b (blended)-learning, e (electronic)-learning. 

Presentemente temos a educação presencial, semi presencial ou b-learning (blended learning). O b-

learning é um modelo de formação misto que inclui uma componente on-line e uma outra presencial tendo 

características próprias que abrange as melhores componentes do ensino à distância e presencial. O b-learning 

é uma forma de distribuição do conhecimento que reconhece os benefícios de disponibilizar parte da 

formação on-line e admite o recurso parcial a um formato de ensino que privilegie a aprendizagem do 

estudante, integrado num grupo de estudantes reunidos numa sala com o professor. 

O b-learning contém imensas possibilidades de sucesso sendo a sua aplicabilidade no contexto 

empresarial válida. A expressão “blended” equivale a uma combinação de formas metodologias para 

transmissão de conhecimentos. 

Assim, o e-learning e o b-learning (blended learning), alguns dos desenvolvimentos mais recentes nas 

metodologias de ensino à distância, apresentam-se como estratégias formativas e educativas inovadoras que 

são consideradas cruciais nos dias de hoje, proporcionando a possibilidade dos estudantes de se tornarem 

pensadores críticos pró-activos, construindo estruturas cognitivas próprias para a análise e interpretação de 

informações, de forma a intervir de forma mais eficaz na realidade.  

Estas formas de ensino revestem-se de um sucesso cada vez maior em determinado público-alvo e em 

determinados sectores empresariais, dada a convergência de necessidades entre a empresa e os novos meios 

tecnológicos, pois permite dotar os estudantes de conhecimento dando-lhes a possibilidade de uma formação 

direccionada à qualidade e às exigências dos sistemas e conteúdos, onde a gestão do tempo fica ao critério do 

estudante. 

O m-learning é outra forma de ensino à distância através da utilização de dispositivos móveis como 

PDA’s e telemóveis. Tem como vantagem principal a possibilidade de portabilidade, podendo os estudantes 

podem aceder a informações mais actuais de vários assuntos em todas as partes da universidade com 

facilidade, permitindo a interacção directa com o professor que pode comunicar com os estudantes e enviar os 

conteúdos em tempo real. 

Assim, o desenvolvimento da componente online no trabalho colaborativo é regularmente 

acompanhado pelo professor que assume o papel de tutor. 
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A proactividade dos estudantes é geralmente elevada e para isso contribuem vários factores como a 

constante abertura à discussão e a quase permanente presença do tutor. O que origina trabalhos finais de boa 

qualidade e uma avaliação adequada. Os estudantes sentem-se responsabilizados neste processo de 

aprendizagem, pois permite que tomem o lugar do tutor podendo assim demonstrar o seu conhecimento em 

determinada área, onde desenvolveram o trabalho. 

Os estudantes exploram a componente colaborativa, que exige um esforço maior por parte do professor 

nas suas várias vertentes: acompanhamento do trabalho colaborativo online, elaboração de questionários 

finais (propostas de melhoria), frequentes acções de discussão, etc. 

A emergência das tecnologias de informação e comunicação imprime necessidades lógicas 

diferenciadas para armazenamento e produção de informações, induzindo novas formas de organização da 

economia e de uma nova estrutura social, marcada pela presença e pelo funcionamento de um sistema de 

redes interligadas. Essas redes digitais e telemáticas vêm delineando um paradigma económico-tecnológico de 

informação que não se traduz apenas em novas práticas sociais mas em alterações da própria vivência do 

espaço e do tempo como parâmetros da experiência social. 

Dessa forma vive-se uma revolução dos costumes e das visões do mundo, uma multiplicação de 

valores e uma oscilação entre pertença e desenraizamento, como processos, onde a internet participa enquanto 

um dos agentes de criação de outras formas de vivenciar o mundo, como mudanças significativas que 

acontecem no âmbito da consciência colectiva. 

Neste contexto de mudanças, o tempo e o espaço de ensinar e aprender foram modificados e os 

professores e estudantes são desafiados a repensar os modelos existentes e a vivenciar novas situações 

formativas, emergindo assim a educação à distância. 

Na actualidade, vencendo as barreiras do tempo e do espaço, a educação à distância tem-se revelando 

eficaz, gerando condições de acesso à educação. Essa meta, acredita-se, vem sendo alcançada, na medida em 

que a educação à distância se processa por meio de comunicação e aprendizagem efectiva e afectiva, 

promovendo o desenvolvimento do estudante nas suas várias dimensões. 

Actualmente, um desafio enfrentado pelos autores, tem sido a leccionação no curso on-line de 1º e 2 º 

ciclos, através do ambiente moodle, cuja metodologia de trabalho que norteia as actividades está 

consubstanciada no espírito de colaboração e de reflexão conjunta a partir de um processo de discussão 

participativa e interactiva, que se operacionaliza na interface assíncrona. 

O bom desempenho dos estudantes de uma actividade on-line depende muito da postura do mediador, 

ao estimular a criatividade e a pesquisa. As possibilidades de se adoptar esta postura foram ampliadas através 

das tecnologias digitais e concretizadas nas ferramentas disponibilizadas na plataforma moodle. 

As comunidades virtuais vêm ganhando espaço no cenário pedagógico, constituindo-se em fócus de 

aprendizagem e sociabilidade. O conceito foi usado inicialmente na década de 90 por Rheingold, quando as 

concebe como agregações sociais que surgem na internet, formadas por interlocutores invisíveis que podem 

ter interesses, os quais vão do conhecimento científico ao conhecimento espontâneo. Esses interlocutores 

invisíveis utilizam esses espaços para trocas intelectuais, sociais, afectivas e culturais, ao mesmo tempo em 

que permitem aflorar os seus sentimentos, estabelecendo teias de relacionamentos, mediadas pelo computador 

ligado em rede. 

Esses novos espaços de aprendizagem começam a ser descobertos pelos professores que vêm 

utilizando a mediação das tecnologias digitais e telemáticas para incentivar os seus estudantes, que fazem 

parte da geração net ou geração digital e vivem imersos quotidianamente nesse universo. 

Há necessidade de se discutir criticamente a constituição dessas comunidades, identificando os 

aspectos que as diferenciam da prática pedagógica convencional, afim de encontrar alternativas 

metodológicas que abram espaço para a construção do conhecimento, mediada pela necessária 

interactividade, característica do processo de ensinar e aprender. 

Outro aspecto relevante é a construção do significado da rede, que vai além da compreensão de que é 

um mero espaço para distribuição de informação, para concebê-la como um espaço de aprendizagem que 

poderá possibilitar relações de igualdade e autonomia onde seja possível estabelecer processos colectivos de 

negociação permanente sem a existência de centros fixos respeitando assim a multiplicidade de olhares e 

referências que emergem nos diferentes processos pedagógicos, seja em nível presencial ou à distância. 

Com a plataforma Moodle disponível no servidor, encontramos no seu ambiente as ferramentas 

síncronas e assíncronas que utilizamos nas actividades dos cursos tais como fórum, chat, ambiente de criação 

colectiva, perfil dos estudantes, biblioteca com textos, filmes ou agenda. 

Com esta plataforma é abandonada a abordagem pedagógica tradicional centrada na transmissão em 

que os conteúdos são passados directamente do professor ao estudante, para criar uma nova situação mediada 
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por diferentes inovações tecnológicas, de forma integrada, de modo que se ampliem os contextos de formação 

do estudante, criando assim um ambiente de aprendizagem amplo, complexo e ao mesmo tempo flexível, 

dentro de uma nova abordagem que pretende engendrar um processo gerador de autonomia, sendo esse um 

elemento crucial e ao mesmo tempo desejado para as comunidades de aprendizagem e na educação à distância 

on-line. 

A metodologia deste tipo de ensino visa a participação e intervenção activa de todos os envolvidos, 

minimizando as relações de autoridade de poder que centralizam o saber no papel do professor. Assim, a 

interactividade poderá ser percebida e experimentada por todos no processo comunicacional e pedagógico. 

Desta forma, estes cursos visam orientar professores e estudantes para a criação de novos ambientes de 

aprendizagem mediados pelas tecnologias digitais, em especial, a Internet, discutindo, reflectindo e 

explorando as possibilidades da sua utilização pedagógica. 

 

 

3. Considerações finais 

 

A educação está a passar por um processo de mudança, que provoca repercussões sociais, económicas, 

políticas, educacionais e que, estimuladas pelo novo e surpreendente modo de vida que o avanço tecnológico 

tem proporcionado ao homem, a cada instante, descortinam a necessidade de um olhar diferente e renovado 

para o espaço educacional, a fim de se traçar um novo perfil de estratégias pedagógicas e da relação 

professor/estudante, frente às velozes transformações informático-didáticas. 

O dinâmico entrelaçamento entre cognição e tecnologia tem produzido alterações nas formas de 

ensinar e aprender, que estão para além dos métodos tradicionais de ensino e aprendizagem, uma vez que 

exigem do professor e do estudante uma pluralidade de habilidades no processo de produção e de apropriação 

de um determinado saber, de redescoberta e de reconstrução do próprio saber. 

A diferença fundamental entre os processos de ensino presencial e aqueles relacionados com a 

educação à distância, concerne à assincronicidade e à ausência de contacto face-a-face. Essas características 

da educação à distância podem vir a fazer surgir uma distância transaccional, que resulta da conjugação entre 

o ambiente de aprendizagem, as pessoas e os padrões de comportamento nessa situação. A transacção a que 

chamamos ensino à distância acontece entre pessoas que são os professores e estudantes, num ambiente que 

propicia características especiais de separação mútua e consequentemente um conjunto especial de 

comportamentos de ensino/aprendizagem. A separação física conduz a uma lacuna psicológica e de 

comunicação que é um espaço potencial que pode ser mal entendido entre as manifestações do professor e 

estudante – a denominada distância transaccional. 

Apoiado pelas novas tecnologias, o fim do século abriu um leque de possibilidades para o professor 

redimensionar o seu papel. Deixou de ser distante autoritário, um mero técnico que dominava os conteúdos 

específicos, para se assumir como um mediador no processo de construção do conhecimento que está a 

proporcionar um ambiente inovador, atractivo e motivante para o estudante. 

A utilização dos ambientes de educação à distância é muito importante no processo de ensino 

aprendizagem, tanto pelas diversas possibilidades de interacção, diálogo e comunicação como pela 

oportunidade de transformar as aulas em momentos de prazer e dedicação. No ambiente de educação à 

distância, de apoio à interacção, mais especificamente no grupo de discussão, o professor é mais do que uma 

ferramenta, mas sim um mediador no processo de construção do conhecimento. 

O trabalho num ambiente de apoio à interacção vem sendo feito em todas as turmas. A motivação dos 

estudantes tem vindo a aumentar pois estão cada vez mais envolvidos nas unidades curriculares. O trabalho 

transcende a sala de aula e passa para um ambiente virtual, onde dão a sua opinião, participam, trazem 

contribuições. A maior vitória que um professor, nesta modalidade de ensino, pode ter é o estudante 

participativo, activo e construtor do seu conhecimento. 

Neste contexto de mudanças, o tempo e o espaço de ensinar e aprender foram modificados e as 

instituições, professores e estudantes, são desafiados a repensar os modelos existentes e a vivenciar novas 

situações formativas, emergindo nesse cenário a educação à distância. 

Na actualidade, vencendo as barreiras, a educação à distância vem-se revelando eficaz, como forma de 

democratização do saber, como inovação educativa, cujo objectivo maior é o de gerar condições de acesso à 

educação. Essa meta, acredita-se, está a ser alcançada, na medida em que a educação à distância se processa 

por meio de comunicação e aprendizagem efectiva promovendo o desenvolvimento do estudante nas suas 

várias dimensões. 
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Alguns ambientes vêm sendo utilizados para criar interfaces de aprendizagem on-line como por 

exemplo a já referida plataforma Moodle. 

Actualmente um desafio que os professores estão a enfrentar, consiste na realização de cursos on-line 

através do ambiente Moodle, cuja metodologia de trabalho norteadora das actividades está consubstanciada 

no espírito de colaboração, na reflexão conjunta, a partir de um processo de discussão participativa e 

interactiva, que se operacionaliza nas interfaces síncrona e assíncrona. 

Este tipo de cursos tem metodologias inovadoras e a exploração das potencialidades das tecnologias 

digitais, que estão focadas nos estudantes, visando estimular a sua aprendizagem crítica, criativa, 

colaborativa, reflexiva, originando mudanças na prática profissional de cada um dos actores sociais 

envolvidos. O bom desempenho dos estudantes numa actividade online depende muito da postura do 

professor, da troca de experiências e do estimular a criatividade e a pesquisa. 

Este tipo de ensino exige a cumplicidade entre os membros, pois o ensino à distância precisa de ser 

sistematicamente processado e a troca de informações e comunicação constante é vital, exigindo de todos os 

envolvidos um elevado grau de compromisso. Enquanto professores devemos fomentar os debates, mantendo 

um clima de colaboração mútua e de incentivo a cada estudante e ao grupo para um maior comprometimento 

com a sua formação. 

As sociedades exigem um incremento constante de competências, a vida moderna sobreocupa o tempo 

físico disponível com inúmeras tarefas e trabalhos, a educação à distância surge como resposta à actualização 

permanente, responsável e sustentável numa sociedade dinâmica. 
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Resumo 

 

A partir do ano 2007/2008 todos os cursos do ISCAP foram adequados ao Processo de Bolonha, o que 

pressupõe várias mudanças a nível dos papéis do professor e do aluno, das metodologias e da avaliação. A carga 

horária semanal das disciplinas da Matemática foi bastante reduzida, por isso foi necessário desenvolver novas 

estratégias e metodologias de apoio ao aluno. Para complementar as aulas teóricas e práticas desenvolvemos um 

projecto com o nome MatActiva baseado na plataforma Moodle, disponibilizada pelo PAOL (Projecto de Apoio On-

Line). O Moodle permite usar a linguagem TEX para criar materiais que utilizam símbolos matemáticos. Fazendo uso 

desta funcionalidade, criámos um conjunto de recursos interactivos de fácil utilização. No MatActiva os estudantes 

têm acesso a um conjunto diversificado de materiais: apontamentos teóricos que lhes fornecem, não só os 

pré-requisitos necessários para as disciplinas de matemática, mas também material de acompanhamento aos 

respectivos programas. Para isso, criaram-se vários recursos sendo os testes de escolha múltipla os mais procurados 

pelos alunos. Estes testes podem ser realizados e corrigidos on-line e para cada resposta errada existe um feedback de 

resolução. Como o ISCAP recebe alunos ERASMUS e estes frequentam a disciplina de Matemática, foi também 

desenvolvido material em inglês. Os principais objectivos do nosso projecto são motivar os alunos, encoraja-los a 

superar as suas dificuldades de uma forma autónoma, permitindo-lhes aumentar a sua autoconfiança e gosto pela 

aprendizagem da Matemática, assim como fomentar a comunicação professor-aluno e aluno-aluno. 

 

Palavras-chave: Moodle e Matemática, TEX, projectos e inovação, tecnologias no ensino.  

 
 

Abstract 

 

From the year 2007/2008 all courses of ISCAP were adapted to the Bologna process, which requires several 

changes in the roles of teacher and student, methodologies and evaluation. The weekly working hours of the subjects 

of mathematics has been reduced, so it was necessary to develop new strategies and methodologies to support the 

student. To supplement our theoretical and practical classes we have developed a project called MatActiva based on 

the Moodle platform offered by PAOL - Projecto de Apoio On-Line (Online Support Project). The Moodle allows us 

to use the language TEX to create materials that use mathematical symbols. Using this functionality, we created a set 

of interactive resources easy to use. In the MatActiva project the students have access to a variety of different 

materials: theoretical notes, not only the pre-requirements for the subjects of mathematics, but also material for they 

can follow the programs. To do so, we created some resources being that multiple-choice tests are the most looked by 

the students. These tests can be realized and corrected on-line and for each wrong answer there is a feedback for 

resolution.As the ISCAP receives ERASMUS students and those attending the discipline of mathematics, it was also 

developed material in English. The main objectives of our project is to motivate the students, encourage them to 

overcome theirs difficulties through an auto-study giving them more confidence and increase their love of learning 

Mathematics, as well as the communication between students and teachers and between students. 

 

Keywords:  Moodle and Mathematics, TEX, projects and innovation, technology in education.  

 

 

Introdução 

O Instituto de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) faz parte do Instituto Politécnico 

do Porto (IPP) – sendo o maior instituto politécnico português. O ISCAP conta com 238 professores e 

oferece aos seus 4000 alunos uma vasta variedade de cursos: Contabilidade e Administração, Comércio 

Internacional, Marketing, Comunicação Empresarial e Assessoria e Tradução. O curso de Contabilidade e 

Administração é o que possui o maior número de alunos. 

Diversas instituições de Ensino Superior, quer públicas quer privadas, oferecem na região, alguns 

destes cursos. Um meio da nossa instituição competir com essas instituições e impor-se no seio do ensino 

superior português, passa por oferecer currículos cativantes e um ensino altamente prestigiante, 
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proporcionando assim uma oferta educativa atractiva, adaptada às necessidades dos estudantes e aos 

novos desafios vinculados ao Processo de Bolonha. 

No sentido de dar resposta aos novos desafios, o ISCAP iniciou em 2003 um Projecto de Apoio 

On-Line (PAOL) que concede suporte e apoio técnico a todos os professores e alunos, viabilizando meios 

complementares de apoio às disciplinas/aulas, permitindo assim aos estudantes uma maior facilidade no 

acesso a materiais de estudo, trabalhos, actividades e uma maior interacção entre aluno e professor e entre 

alunos.  

Por outro lado, sabemos que a Matemática é uma componente essencial num sistema educativo. O 

ensino e aprendizagem no ensino superior são motivo de preocupação na generalidade dos países. As 

Universidades e Institutos Politécnicos devido às dificuldades que têm em captar estudantes para os 

cursos com uma forte componente matemática, e os professores, face aos resultados menos bons obtidos 

pelos seus alunos nas disciplinas de matemática, têm procurado desenvolver estratégias para minimizar os 

problemas detectados e maximizar a taxa de sucesso. Assim, pensando nestas dificuldades tomamos a 

iniciativa de desenvolver no ano lectivo 2007/2008 o projecto Matemática Activa no ISCAP (MatActiva) 

baseado na plataforma Moodle. Assim, a MatActiva surgiu como uma necessidade de melhorar a 

aprendizagem e os níveis de sucesso nas disciplinas da área da Matemática no curso de Contabilidade. 

Objectivos 

Com a criação deste novo projecto pretendemos aproveitar os resultados já obtidos em 

experiências anteriores, dando aos estudantes a oportunidade de complementar o seu estudo nas 

disciplinas de Matemática. 

Os principais objectivos deste projecto são os de inovar nos métodos e processos de ensino e 

aprendizagem explorando as tecnologias como meio pedagógico e induzir uma maior motivação para os 

alunos, melhorando a taxa de sucesso, disponibilizando-lhes um conjunto de materiais adaptados às suas 

necessidades. Esta preocupação justifica-se devido ao facto de os alunos, na sua maioria, terem uma 

preparação sem bases consolidadas. 

Um dos grandes objectivos é motivar os estudantes, incentivando-os a superar as suas dificuldades 

através de um estudo autónomo dando-lhes maior confiança. 

A inovação pedagógica e flexibilidade temporal apoiam o estudo individual e colaborativo, tendo 

sido de grande importância especialmente para os estudantes que não estão assiduamente presentes nas 

aulas e que por isso podem recorrer ao material de apoio em qualquer momento. O objectivo não é 

substituir as aulas, mas sim um complemento a estas.  

Os objectivos específicos subjacentes à elaboração deste projecto foram a criação de um 

repositório seguro de documentos, fornecer materiais de apoio, promover o estudo autónomo, aumentar a 

confiança dos estudantes, aumentar a comunicação e interacção entre aluno e professor e entre alunos.  

O ensino/aprendizagem 

Muitos estudos apontam para a necessidade de desenvolver estratégias de ensino que envolvam os 

vários estilos de aprendizagem (Skalnik et al. In Gunkel (1996) – citado por Reid (1996)). Há uma 

necessidade de criar materiais curriculares que aumentem a motivação e a confiança dos estudantes, 

tornando-os responsáveis pela sua própria educação e aprendizagem, guiando-os, ao invés de imposições 

curriculares. Neste modelo, os professores actuam como facilitadores, guiando os alunos em vez de impor 

um percurso único. Em particular, na nossa escola damos especial ênfase à conexão da matemática com a 

economia. 

Os valores, as perspectivas e os objectivos dos nossos estudantes mudaram. Como professores de 

matemática a trabalhar no ensino superior, necessitamos de destruir alguns mitos, práticas e 

considerações, dando um salto positivo no sentido de uma nova forma de ensinar. Há algumas mudanças 

a serem consideradas e alguns objectivos para o nosso futuro como professores de matemática, é tempo 

de fazermos algumas mudanças cruciais no ensino da matemática. Portanto, é tempo de agir. 

O novo paradigma é baseado num modelo que requer novas competências e novas práticas 

pedagógicas. Enquanto que os professores têm que desenvolver metodologias mais dinâmicas e 

centralizadas no estudante, ao estudante é requerido um maior envolvimento na escolha do seu percurso 

escolar, uma maior responsabilização e empenho no processo de ensino/aprendizagem. É por isso que são 

necessárias mudanças ao nível dos objectivos e métodos de ensino/aprendizagem e também na avaliação. 

Este ano, com a implementação do Processo de Bolonha no curso de Contabilidade, sentimos 

necessidade de fornecer outro tipo de actividades aos nossos estudantes.  
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Temos seguido no MatActiva uma estratégia que torna o projecto compatível com as aulas teóricas 

e práticas, complementando-as. Assim, na página da MatActiva podemos encontrar, entre outros tipos de 

recursos, os seguintes: testes diagnósticos, testes de escolha múltipla, uma área de dúvidas, uma área de 

humor e ligações para páginas sobre recursos de aprendizagem ligados à matemática. 

Gostaríamos de fazer renascer com o projecto MatActiva, o espírito de que é necessário produzir 

bons materiais para o ensino. 

Para construir este projecto tivemos em consideração a metodologia que se pode e tem de se 

utilizar no ensino da matemática e para isso seguimos o modelo ARCS de John Keller, que contempla 

quatro categorias de estratégias essenciais para a promoção da motivação dos alunos na aprendizagem: 

 Atenção – cativar e manter o interesse dos alunos durante a aprendizagem. 

 Relevância – produzir materiais de aprendizagem relevantes para os alunos. 

 Confiança – criar nos estudantes uma expectativa positiva de sucesso na sua                        

aprendizagem. 

 Satisfação – promover recompensas e/ou reforços positivos ao longo da                        

aprendizagem e no fim do percurso educacional o estudante tem que ter a                         

satisfação de saber que domina o conteúdo exigido. 

Vamos agora descrever como o projecto MatActiva foi implementado no Instituto de 

Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP). 

Organização e implementação 

Um grupo de professores da área científica de Matemática, do qual fazemos parte, desenvolveu o 

projecto MatActiva e desde então têm trabalhado com uma única motivação – melhorar os conhecimentos 

matemáticos dos seus alunos e a relação que eles têm com a matemática.  

É nossa preocupação criar uma fonte de conteúdos e actividades intuitivas de fácil e rápido acesso, 

e com um conjunto de funcionalidades úteis de acordo com os conteúdos que se ensinam nas disciplinas 

de matemática do primeiro ano. Na figura 1 podemos observar o menu inicial do Matactiva.  

 

 
Figura 1 – Menu inicial 

 

Existem seis tópicos organizados da seguinte forma: 

 

 Testes – Neste tópico os estudantes podem encontrar e resolver on-line testes 

diagnósticos, testes de avaliação de escolha múltipla ou verdadeiro/falso. Criámos um 

grande número de questões sobre vários assuntos e estas estão guardadas numa base de 

dados com categorias, podendo dar origem a uma série de testes. Os testes permitem 

várias tentativas de resolução, sendo cada tentativa corrigida automaticamente, 

possibilitando ao aluno tomar consciência do seu nível de conhecimento. Para além disso, 
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o aluno tem acesso ao feedback de correcção por questão, bem como uma mensagem de 

incentivo de acordo com o seu nível de conhecimento.  

 Aprendendo – Neste tópico os alunos podem encontrar lições orientadas sobre temas 

relacionados com o programa de matemática, assim como alguns formulários. 

 Dúvidas? – Aqui os alunos podem colocar as suas dúvidas on-line, e têm a resposta 

também on-line orientada por um professor. 

 Fóruns – Deixe a sua Opinião – é onde os estudantes podem deixar as suas opiniões 

sobre a MatActiva e dar sugestões para melhorar o projecto. 

 Matemática 0 – Esta é uma área que serve de suporte, aos alunos que têm dificuldades e 

deficiências na matemática básica. 

 Existe um curso presencial chamado “Matemática Zero”. Os alunos matriculados neste 

curso também têm acesso a documentos de suporte aos assuntos/aulas deste curso. 

 Etc…– Aqui podemos encontrar jogos, concursos e curiosidades matemáticas que 

poderão ser fonte de prazer e reflexão para os alunos, permitindo que estes ganhem gosto 

pela matemática e possam ver como a matemática é extraordinária. Têm também outros 

links para páginas interessantes de matemática. 

 

 

Podemos ver com mais pormenor todos os tópicos na figura 2.  

 

 

Figura 2 – Menu inicial expandido 

 

Para construir os testes de escolha múltipla começámos por criar um conjunto de questões que são 

guardadas numa base de dados, separadas em categorias de modo a ter a informação de forma organizada. 

Criámos um repositório com muitas questões e respectivas soluções, para posteriormente proceder à 

elaboração de testes.  

Na figura 3 estão as diversas categorias de questões até agora criadas onde podemos observar o 

número de perguntas em cada categoria. 
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Figura 3 – Categorias 

 

A figura 4 mostra a organização de algumas questões na categoria “Integrais Definidos”. 

 

Figura 4 – Categoria “Integrais Definidos” 

Um dos maiores problemas em relação à realização dos testes, prende-se com a escrita da questão 

em si, uma vez que a linguagem usada é TEX. A linguagem TEX é uma das melhores, senão mesmo a 

melhor, para formatar textos que contenham uma grande quantidade de fórmulas matemáticas, mas é 

praticamente uma linguagem de programação cheia de comandos, e só com grande prática é que se 

adquire rapidez de escrita. Além disso, para se poder ver a versão formatada do documento é necessário 

rodar um previewer à medida que vamos construindo a questão, o que significa que para a construir é 

necessário despender bastante tempo. 
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Na figura 5 podemos visualizar a construção completa de uma de uma questão sobre integrais 

definidos, com as várias opções de resposta e respectivo feedback. 

Note-se a penalização de – 33,333% para uma resposta errada. 

 

 

 

Figura 5 – Edição de uma questão em TEX 

 

Na figura 6 visualizamos o código em TEX  do feedback para uma resposta errada. 

 



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

 

188 

 

 

Figura 6 – Código do feedback 

 

 

O código da figura 5 gerou uma questão com o aspecto seguinte: 

 

 

Figura 7 – Questão sobre integrais definidos 

 

Quando o aluno não escolhe a opção correcta, é de todo o interesse que visualize a resolução da 

questão, para que possa identificar onde errou. 

Na figura 8 podemos ver o feedback de uma resposta errada correspondente ao código mostrado na 

figura 6. 

 

 

Figura 8 – Feedback relativo à questão apresentada 
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O ISCAP recebe em média, por semestre, cerca de 25 alunos ERASMUS, alguns dos quais 

escolhem a disciplina de matemática. No sentido de ajudar também estes alunos, elaborámos alguns testes 

em inglês e disponibilizamo-los no módulo de testes para que estes os possam realizar on-line e aferir os 

seus conhecimentos relativamente às matérias leccionadas na disciplina.   

Na figura seguinte podemos visualizar um exemplo de uma questão de um teste em inglês. 

 

Figura 9 – Questão de um teste em inglês 

 

Resultados 

A aceitação por parte dos alunos tem sido excelente, como podemos comprovar no fórum de 

opinião e nos inquéritos realizados. 

Os alunos estão constantemente a solicitar mais material. A actividade mais utilizada pelos alunos 

é a dos testes de escolha múltipla, talvez por ser uma forma de se prepararem para os exames. É possível 

constatar que uma ou duas semanas antes dos exames verifica-se um crescente número de registos.  

O número de alunos que acedem à página da MatActiva tem aumentado e isso encoraja-nos a 

continuar com este projecto. 

O único ponto desfavorável é o facto de não podermos dedicar ao projecto mais tempo, uma vez 

que o temos que o conciliar com todo o trabalho inerente à actividade docente num ano de mudança e 

adequação dos cursos ao Processo de Bolonha. 

 

Conclusão e trabalho futuro 

Um dos maiores objectivos deste projecto foi motivar os alunos, encorajá-los a trazerem as suas 

dúvidas, ajudá-los a estudar dando-lhes mais confiança. 

Neste projecto os alunos têm acesso a diversos materiais de suporte, quer para auxiliar aqueles que 

possuem poucas bases matemáticas, quer para o estudo dos conteúdos leccionados nas disciplinas de 

matemática. Também têm disponível diversos tipos de testes, assim como ligações para tópicos de 

assuntos relacionados com a matemática. 

Um sistema de avaliação contínua é melhor para os estudantes mas é difícil de implementar 

quando o número de alunos é muito elevado. Com o Moodle é mais fácil ultrapassar esta limitação. 

No futuro, tencionamos implementar um sistema de avaliação contínua baseado em testes de 

escolha múltipla realizados no computador. Podem ser construídos vários testes de avaliação, corrigidos 

automaticamente e os resultados podem ser exportados para o Excel. Este procedimento é de grande 

utilidade quando temos muitos alunos. 

Pretendemos também desenvolver o tópico “Matemática 0”, produzindo materiais de apoio para 

todos os estudantes, mas em particular para aqueles que não frequentaram a disciplina de matemática no 

ensino secundário, e que poderão ter na página do MatActiva uma ajuda preciosa.    

Pretendemos também apelar ao uso do Matactiva de uma forma mais lúdica captando o interesse 

dos alunos através de jogos e concursos. 
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Resumo   

 

Nesta comunicação pretendemos dar a conhecer algumas práticas de utilização da plataforma Moodle e de 

algumas ferramentas da Web 2.0 em contexto escolar, resultantes da formação obtida com a realização de três 

oficinas de formação contínua de professores no âmbito da formação promovida pelo Ministério de Educação através 

da Equipa de Missão CRIE e que integravam professores do ensino básico e secundário. Pretendemos também 

reflectir em primeiro lugar sobre a natureza dos materiais disponibilizados na plataforma. Em segundo lugar 

pretendemos reflectir sobre que produtos resultaram da formação realizada e em terceiro lugar sobre qual o impacto 

dessa formação no contexto escolar dos professores envolvidos. Da reflexão efectuada salientamos que: (1) a 

plataforma constituiu-se como um espaço de aprendizagem tanto para os docentes que frequentavam as oficinas de 

formação como para os restantes docentes das escolas envolvidas; (2) no caso da escola A e C houve um maior 

envolvimento e dinamização de diversas actividades de interacção e colaboração entre alunos e entre estes e os 

professores do que na escola B. Assim parece fazer sentido a exortação feita por Lima (2007) para que se caminhe 

para uma formação sedeada nas próprias escolas, onde se constituam equipas com um líder que acompanhe a 

integração das TIC provenientes de propostas curriculares integradas e interdisciplinares que possam contribuir para 

o desenvolvimento de uma postura colaborativa entre os professores. 

 
Abstract   

 

In this communication we intend to demonstrate either Moodle platform either Web 2.0 tools practices in 

school context, based on the results accomplished on three teachers continuous formative workshops, promoted for 

the Educational Agency through Equipa de Missão CRIE, in which participated teachers of basic and secondary 

schools. We also pretend to reflect not only on the nature of the materials put on the platform, on products that had 

resulted from the workshop, but also the impact of this formative process in the school context of the involved 

teachers. We mainly point out that: (1) the platform functioned as a learning space not only for the teachers who were 

participating on the workshops but also for the remaining teachers of the involved schools; (2) on schools A and the 

C, it was possible to notice a bigger involvement and larger dynamics both on the various interactivity and 

collaborative activities involving students and teachers, than on school B. Therefore it seems to make sense the 

exhortation made for Lima (2007) that it is necessary to start promoting formative processes in the schools, where 

groups must be structured with a leader who supports the TIC integration in the curricular proposals and that can 

contribute for the development of collaborative relations among teachers. 

   

Introdução  

No ano de 2005 Portugal viu-se envolvido em mais uma iniciativa de âmbito nacional 

relativamente à utilização das TIC nas escolas. Estamos a referir-nos: 

 à criação da Equipa de Missão CRIE (Computadores, Redes e Internet nas Escolas) no 

âmbito do Ministério da Educação e cujas áreas de intervenção se estruturam em torno: 

(1) da promoção e integração das TIC no currículo; (2) do apoio no apetrechamento e 

manutenção dos equipamentos informáticos das escolas; (3) da dinamização de projectos 

de utilização das TIC e (4) da promoção da formação de professores no domínio das TIC; 

 e, posteriormente, ao projecto moodle-edu-pt relativamente ao qual a identificação da 

última área de intervenção referida no ponto anterior está consagrada 

 “de forma explícita no âmbito do Quadro de Referência CRIE da Formação Contínua de 

Professores em TIC, 2006 e 2007, onde a dimensão de trabalho on-line é identificada como 

uma das características do trabalho  desenvolver em toda a formação de professores TIC 

("Coordenação, animação e dinamização de Projectos TIC nas Escolas", "A Utilização das 

TIC nos Processos de Ensino Aprendizagem", "As TIC em Contextos Inter e 

Transdisciplinares" e "Factores de Liderança na Integração das TIC nas Escolas") , e cuja 

justificação é naturalmente contextualizada no quadro do uso educativo das TIC nas 

escolas”
1
. 

                                                           
1In  http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=171 

mailto:filodelrio@gmail.com
http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=171
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A formação de professores no domínio das TIC foi também estabelecida como área prioritária de 

formação contínua de professores, para o ano lectivo de 2005/2006. A definição desta área levou muitos 

Centros de Formação de Associação de Escolas bem como algumas entidades de Ensino Superior a fazer 

incidir o seu plano de formação sobre a utilização da plataforma open source Moodle, estabelecendo 

como modalidade as oficinas de formação. Foi portanto mais uma ferramenta que, em nossa opinião, 

permitiu por um lado sensibilizar os professores para a utilização das TIC em contexto escolar e de sala 

de aula, para a transposição didáctica dos saberes e competências adquiridas, ou seja, possibilitou que os 

professores utilizassem os produtos obtidos na oficina para transformação das práticas desenvolvidas e 

que reflectissem sobre essas mesmas práticas. Por outro lado, a utilização da plataforma associada à 

modalidade de formação atrás referida propiciou, em nossa opinião, a ultrapassagem de constrangimentos 

de tempo e lugar, bem como o desenvolvimento de modelos colaborativos e de partilha que podem não se 

limitar à interacção social ou à aprendizagem individual mas que implicam “a intencionalidade, 

envolvimento individual e colectivo nos processos, actividade e contextos de participação, partilha e 

construção colaborativa das aprendizagens”, ou seja, (Dias, 2007: 31) que se constituam verdadeiras 

Comunidades Virtuais de Aprendizagem. Embora não nos debrucemos especificamente sobre as 

Comunidades Virtuais de Aprendizagem, referenciamo-las porque elas emergiram no decurso da 

formação e ainda hoje se encontram activas participando na construção e desenvolvimento de Recursos e 

Actividades nas plataformas das Escolas que as acolheram, como referiremos posteriormente. 

Ainda no que se refere à formação de professores vários autores (Carvalho, 2007; Lima, 2007) 

salientam que a mesma  deve centrar-se sobretudo na integração pedagógica das TIC em contexto de aula 

em detrimento da formação a nível das funcionalidades técnicas. É relativamente à dimensão da formação 

sobre a utilização da plataforma Moodle que procuramos centrar a nossa comunicação e para isso 

levantamos as questões relativamente às quais fizemos a nossa reflexão e que apresentamos nesta 

comunicação: 

 Qual foi a natureza dos materiais colocados na plataforma? 

 Que funcionalidades da plataforma foram utilizadas com os alunos? 

 Como rentabilizaram os professores a plataforma na aula e fora dela? 

 

A plataforma Moodle e a sua utilização em contexto escolar 

A utilização do e-learning no caso na formação contínua de professores pode oferecer diversas 

vantagens para as instituições, tais como a redução de custos de viagem, maior interactividade entre 

pessoas distantes, formação de comunidades multidisciplinares virtuais, entre outros. Um dos importantes 

benefícios proporcionados por um sistema de e-learning conforme Rosenberg (2001) é a sua 

possibilidade para a Gestão do Conhecimento.  Neste sentido e segundo Baptista (2004), através da 

análise comparativa a várias aplicações de Gestão de Aprendizagem, é possível estabelecer um modelo 

comum que inclui um conjunto de funcionalidades básicas que estão já presentes (ou se acredita que 

estarão no futuro) na generalidade destes sistemas e, também, no caso específico da plataforma Moodle: 

(1) Acesso protegido e gestão de perfis o que permite criar um ambiente web reservado aos participantes 

num determinado curso e definindo diversos graus de controlo do sistema, nomeadamente ao nível dos 

professores/formadores e dos alunos/formandos; (2) Gestão do acesso a conteúdos permitindo ao 

professor/formador colocar conteúdos online, em diversos formatos, e definir os momentos e formas de 

interacção dos alunos/formandos com esses mesmos conteúdos; (3) Comunicação Formador/Formando 

através de ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona; (4) Controlo de Actividades, Gestão de 

alunos e gestão do processo de formação, permitindo o registo de todas as actividades realizadas.  

Na plataforma Moodle também encontramos um conjunto de ferramentas assentes na filosofia da 

Web 2.0, ou seja, ferramentas centradas na construção social do conhecimento e que, em nossa opinião, 

podem constituir uma mais valia na mudança das práticas pedagógicas dos professores. Desse conjunto 

destacamos: (1) o chat que permite uma comunicação síncrona e pode ser utilizada, por exemplo, como 

espaço de esclarecimento de dúvidas; (2) os fóruns que permitem uma comunicação assíncrona podendo 

ser estruturados de diversas formas (discussão geral, uma única discussão, sem respostas, etc.). Permitem 

mais tempo para reflexão sobre um determinado tópico antes da participação presencial e uma discussão 

por um longo período de tempo; (3) o Wikis, que propiciam a partilha na construção dos conhecimentos; 

(4) o diálogo que permite uma conversação privada entre dois participantes de uma mesma disciplina; (5) 

o glossário que segundo Legoinha, Pais e Fernandes (2006) permite que os “participantes da disciplina 
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criem dicionários de termos relacionados, bases de dados documentais ou de ficheiros, galerias de 

imagens ou mesmo links que podem ser facilmente pesquisados e em que cada entrada permite 

comentários e avaliação”.  

A plataforma Moodle propicia também a divulgação de outras ferramentas como por exemplo os 

blogs que embora não fazendo parte integrante da mesma constituem uma mais valia para a utilização da 

Internet no Ensino/Aprendizagem. Um blog é uma página da Web cujos conteúdos (designados por posts) 

são organizados cronologicamente de forma inversa (como um diário). É uma forma de rapidamente ser 

colocado on-line resultados de trabalhos, produções, imagens, som, vídeo.  

Gomes (2005) afirma que os blogs podem ser utilizados como recurso pedagógico e como 

“estratégia pedagógica”. Esta autora chama-nos a atenção para o facto desta ferramenta “tornar visível a 

produção escrita dos seus autores dando voz às suas ideias, interesses e pensamentos” e, caso tenham 

audiência, “poder ser um estímulo à reflexão e produção escrita”, desde que acompanhada e orientada 

nesse sentido (ibidem: 313). Como recurso pedagógico podem ser utilizados, ainda em sua opinião, como 

espaço de acesso a informação especializada e espaço para disponibilizar materiais complementares dos 

conteúdos abordados nas aulas. Relativamente à sua utilização como “estratégia pedagógica”, os blogs 

podem assumir a forma de portfólio digital, espaço de intercâmbio e colaboração entre escolas, espaço de 

debate entre turmas de uma ou mais escolas sobre determinada temática e espaço de integração de 

minorias étnicas e/ou culturais (ibidem: 312-313).  

Relativamente à utilização da plataforma Moodle no processo de ensinar e aprender, o estudo 

realizado por BECTA (2007), indica uma mudança, em 2006, relativamente à utilização das plataformas 

de aprendizagem e à aprendizagem virtual nas escolas secundárias embora a sua utilização, neste 

momento, seja mais de repositório de materiais, gestão de conteúdos ou para comunicação. Este estudo 

apresenta como evidência quanto a esta inovação que 30% das escolas primárias Inglesas, 57% das 

escolas secundárias e 26% das escolas especiais estão a utilizar algumas plataformas de aprendizagem 

através da selecção de um certo número de funções que melhor servem os seus interesses particulares, 

como por exemplo, as escolas primárias preferem os portais enquanto as escolas secundárias adoptam os 

ambientes de aprendizagem virtual. De uma maneira geral, sobressai do estudo que as plataformas de 

aprendizagem e a aprendizagem virtual podem contribuir para o ensino personalizado, sustentam 

discussões on-line, proporcionam o trabalho colaborativo bem como o trabalho multidisciplinar, o 

trabalho resultante do cruzamento disciplinar e fundamentalmente podem permitir fazer a ponte 

Casa/Escola. 

 

 Descrição da experiência    

 No ano de 2006, a Escola Superior de Educação de Viana do Castelo (ESEVC), através do seu 

Centro de Formação contínua de Professores levou a cabo a realização de 2 oficinas de formação, 

desenhados pelo CRIE - A utilização das TIC no Processo de Ensinar e Aprender.  

 Estas oficinas foram solicitadas  por duas Escolas do Concelho de Viana do Castelo - Escola 

Eb2,3/S de Lanheses (Turma A), Escola Eb2,3/S de Monte da Ola (Turma B).   

   Estiveram a dinamizar as oficinas dois formadores do respectivo Centro, sendo que um deles era 

também professor (PQND) da primeira escola indicada (Formador A). 

  Atendendo ao número de interessados e após a conclusão destas oficinas a Escola Eb2,3/S de 

Lanheses, solicitou a realização de mais uma oficina que designamos por Turma C. No quadro 1, 

apresentamos uma breve descrição das oficinas. 

 

   

DESIGNAÇÃO:  A utilização das TIC no processo Ensino-Aprendizagem   

MODALIDADE  Oficina de Formação   

DESTINATÁRIOS  Professores do Ensino Básico e Secundário   

NÚMERO DE HORAS 

PRESENCIAIS CONJUNTAS  
25 horas   

NÚMERO DE HORAS de trabalho 

individual  
25 horas  

Quadro 1 – Caracterização das oficinas de formação 
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Estiveram presentes neste estudo três turmas conforme a descrição do quadro 2.   

   

Turmas  A  B  C  

Número de 

formandos  
19  20  20  

Local de Realização  
Escola EB 2,3/S de 

Lanheses  

Escola Superior de Educação 

VC  

Escola EB 2,3/S de 

Lanheses  

Quadro 2 – Caracterização das turmas que frequentaram as oficinas de formação 

 

Neste conjunto de 59 professores, encontramos, agentes educativos, dos vários níveis de ensino - 

1º Ciclo, 2º Ciclo, Secundário e ainda do Ensino especial – e de variados Departamentos disciplinares e 

dos grupos que os integram, a salientar: Matemática, Português, Informática, Educação Física, 

 Matemática e Ciências, Educação Visual e Tecnológica, Geografia, Filosofia, Físico-Química, Francês, 

Inglês, História.  

Podemos assinalar os vários cargos que alguns professores desempenhavam nas escolas: 

Elementos dos Conselhos Executivos (4), Assessores do Executivo (2), coordenadores de directores de 

turma (6), coordenadores de departamento (6), delegados de Grupo (10), coordenadores de Biblioteca (1), 

Desporto escolar (4), coordenadores TIC (2), Coordenador do Ensino especial (1), directores de turma 

(15) e os restantes não desempenhavam qualquer cargo na Escola.  

Como se pode constatar é elevado o número de formandos com cargos atribuídos nas escolas e 

cuja justificação se prende com o facto de ter sido um dos critérios a ter em conta para selecção dos 

professores (lembramos que foram as escolas que formaram as turmas a enviar para o centro de 

formação). Além disso e pelo facto de ocuparem cargos iriam servir como mediadores entre os seus pares, 

quer de grupo, departamento, para promoção da utilização da plataforma. 

 Estas oficinas foram distribuídas por seis sessões presenciais (5 delas tiveram a duração de 4 

horas e última sessão com 5 horas) e tiveram a seguinte organização, conforme se pode verificar no 

quadro 3: 

 

Sessões Duração 

(horas) 

Conteúdos Formador 

1 4 Regras de funcionamento da Oficina  

Registo na Plataforma Moodle  

Perfil dos formandos  

Utilização de Survey´s online  

A 

2 4 Criação de Blogues  

Publicação de post´s   

A 

3 4 Conhecer a Plataforma Moodle:   

Perfis   

Blocos   

Recursos: Página de Texto, Página Web, Apontador para Ficheiro ou 

Página, Mostrar um Directório, Inserir Etiqueta;   

Actividades  

B 

4 4 Utilizar a Plataforma Moodle na perspectiva de Professor:   

Recursos: Página de Texto, Página Web, Apontador para Ficheiro ou 

Página, Mostrar um Directório, Inserir Etiqueta   

Actividades: Chat, Fórum, Inquérito,  Mini-teste, Trabalho e Referendo  

B 

5 4 Conhecer e utilizar o Software Educativo HotPotatoes na construção de 

exercícios estruturais:   

JCloze - Exercícios de Preenchimento de espaços   

JCross - Palavras Cruzadas   

JMix - Sopa de Palavras   

JMatch - Exercícios de Correspondências   

JQuiz - Testes com Escolha Multipla e Respostas Simples    

B 

6 5 Webquest  

Orientação dos projectos individuais  

A 

Quadro 3 – Organização formativa 
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 Foram criadas disciplinas na plataforma Moodle, instalada no servidor da Escola Superior de 

Educação, para as turmas A e B, porque nas suas escolas ainda não se encontrava instalada. Na turma C e 

dado o empenho da primeira turma, foi pressionado o Coordenador TIC da respectiva escola (que também 

frequentou a Oficina, inserido na Turma A), para instalar a plataforma Moodle, uma vez que os primeiros 

formandos quiseram logo começar a criar as suas próprias disciplinas. Os Formadores, proporcionaram 

também apoio técnico para a respectiva instalação nas duas escolas. 

Fazendo um ponto da situação e decorrido um ano após a formação, achamos pertinente apresentar 

alguns dados relativos à realidade actual das Escolas em análise.  

 

 Escola das turmas A e C: (1) 685 utilizadores inscritos dos quais 48 são professores e 

637alunos; (2) 90 disciplinas a funcionar sendo que 32 dos professores que fizeram formação 

ainda continuam a dinamizar disciplinas e encontramos 16 professores que não fizeram 

formação, mas foram envolvidos na plataforma.  

Voltamos a referir que o formador A, também era docente na Escola, e leccionava a disciplina de 

TIC a 8 turmas (três 10º Anos e cinco 9º anos), o que perfazia um total de cerca de 110 alunos, que para 

ajudar o arranque deste processo procedeu, durante as suas aulas, à inscrição na plataforma dos seus 

alunos, o que facilitou o envolvimento dos outros professores, dado que apenas tinham que convidar os 

seus alunos a fazerem a inscrição nas suas disciplinas. Ainda durante o período de formação a formadora 

A, esteve com outras turmas sobretudo do 2º Ciclo, a fazer a inscrição na plataforma; 

 

 Escola da Turma B: estiveram na formação 20 professores e como já foi referido ainda não 

tinham instalado a plataforma na Escola, daí a necessidade de a formação ter decorrido na 

ESEVC. Este facto já por si foi uma dificuldade, uma vez que não tiveram de imediato a 

possibilidade de construção das suas disciplinas. Posteriormente procederam à instalação da 

plataforma e a Formadora A, foi convocada pela referida escola para participar numa reunião, 

com todos os formandos envolvidos, órgão de gestão e responsável pela Plataforma, para 

auxiliar no processo de organização da mesma. Na plataforma existem actualmente 25 

disciplinas, sendo que 20 delas são geridas por professores que fizeram formação. Actualmente 

estão inscritos 14 professores e 462 alunos. Das disciplinas criadas destacamos que 18 delas, 

estão ligados ao projecto “Ol@ Online”, que está associado ao projecto CRIE – Portáteis na 

Escola. 

 

 Relativamente à criação das disciplinas podemos referir que tiveram âmbitos bastante 

diversificados, pois foram criadas disciplinas no sentido de servirem de base, entre outros, para: 

 os professores usarem com os seus alunos, nas suas disciplinas – encontramos assim 

diversas disciplinas que foram criadas com o intuito de servirem como suporte a 

disciplinas específicas; 

 o Coordenador de Biblioteca Escolar – criou uma disciplina aberta a todos os utilizadores, 

com o objectivo de divulgar as actividades que vão decorrendo no espaço, criação de 

fóruns sobre “Leituras partilhadas”, referendos, disponibilização de legislação e outros 

documentos que podem ajudar os utilizadores “cibernautas” a melhorarem o seu 

desempenho nas buscas de informação;  

 o Desporto Escolar – Espaço usado pelos professores de Educação Física, para dar apoio 

aos alunos e professores que se encontram envolvidos nesta actividade.   

 a Direcção de Turmas – Alguns professores entenderam ser importante criar uma 

disciplina para a sua direcção de turma, no sentido de ser mais um meio de comunicação 

entre os alunos e este professor com funções especiais; 

 a Coordenação de departamentos – os departamentos são órgãos intermédios nas Escolas 

mas com funções de extrema importância para os seus elementos. Assim os 

coordenadores entenderam que esta disciplina seria mais uma forma de comunicação 

fundamental entre todos os elementos.  

 os Coordenadores de Directores de Turma – a coordenadora de directores de turma do 

Secundário, encontrou na plataforma um meio de comunicação e consequente troca de 

informações eficaz e célere entre os professores que estavam sobre a sua 

responsabilidade.  

 os Projectos desenvolvidos nas Escolas – Os projectos são uma realidade nesta Escola, as 

responsáveis pelos mesmos usarem a plataforma para envolver toda a comunidade 

educativa nos mesmos, sendo uma forma inovadora até então de gerir projectos (sendo 

alvo de elogio por parte de uma equipa de avaliação externa à Escola) 
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 os Delegados de Grupos – Pelos motivos apresentados anteriormente, mas restrito aos 

grupos disciplinares, nomeadamente para ser possível todos os elementos do grupo terem 

em tempo útil acesso a informações importante que o Delegado precisava de transmitir; 

 o Plano da Matemática -  A escola participou na implementação do Plano da Matemática, 

enquanto directiva governamental, sendo que as disciplinas criadas na Plataforma 

serviram para que os alunos e professores deste grupo disciplinar extenso, pudessem 

participar neste plano. 

 

Numa fase inicial as disciplinas foram surgindo nas plataformas de forma pouco organizada. No 

entanto, com o decorrer do tempo, pudemos constatar que cada vez mais professores aderiam 

reconhecendo as potencialidades da  Moodle como por exemplo ter num espaço privado ferramentas de 

comunicação e colaborativas que facilitam a interacção professor-aluno, bem como todas as 

funcionalidades de disponibilizar on-line materiais de apoio, recorrendo a ficheiros que permitem usar 

diversos formatos. Pelo que foi enunciado anteriormente os próprios alunos, pelo facto de serem 

utilizadores em algumas disciplinas e que estava a acontecer de uma forma entusiástica, eles próprios 

desafiaram outros professores a aderirem e também criarem disciplinas.  

Consultando actualmente as plataformas das respectivas escolas, podemos constatar a preocupação 

quanto à organização das disciplinas, de acordo com aquilo que é mais funcional para as suas escolas. 

Constatamos também pela URL das Escolas - http:// http://agargalima-m.ccems.pt/ (Figura 1) e 

http://eb23smontedaola-m.ccems.pt/ (Figura 2) – que as duas se encontram alojadas no mesmo servidor. 

 

 

 

Figura 1 – Home page do Moodle da Escola de onde eram oriundos os formandos das turmas A e C 

 

 

http://agargalima-m.ccems.pt/
http://eb23smontedaola-m.ccems.pt/
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Figura 2 – Home page do Moodle da Escola de onde eram oriundos os formandos das turmas B 

 

 

Materiais disponibilizados na plataforma/Produtos resultantes da formação 

 Como já foi referido anteriormente as disciplinas foram criadas com objectivos muito diversos, 

pelo que não podemos afirmar que se verificou padronização de disciplinas. Começando pela questão da 

organização da disciplina, cada responsável foi livre de a organizar conforme o seu interesse. 

Durante a Formação os formadores foram alertados para a utilização de um maior número de 

recursos e actividades que se encontram disponíveis na plataforma, sobretudo nas sessões 3, 4 e 5, onde 

foi feita uma abordagem de todas as suas potencialidades nomeadamente no que se refere às ferramentas 

colaborativas que permitem que vários sujeitos colaborem para um mesmo objectivo. Estando essas 

ferramentas on-line, como acontece com os blogs e as ferramentas Wiki, está facilitada a colaboração em 

qualquer local desde que exista conexão à Internet. É uma forma de alunos colaborarem num trabalho a 

partir de casa ou de qualquer outro lugar. É também uma forma de alunos e professores de diferentes 

escolas colaborarem num projecto comum. Deste modo, a construção colaborativa beneficia da edição 

colaborativa online (Carvalho, 2006). Assim durante a formação foram construídos e disponibilizados na 

plataforma os seguintes Actividades / Recursos: Forúns de discussão que foram utilizados sobretudo para 

a promoção de participação e envolvimento no processo ensino-aprendizagem; 

Encontramos nas plataformas vários exemplos de fóruns de discussão (Figura3) criados com o 

intuito de alunos e professores participarem activamente no processo ensino-aprendizagem, assim como 

espaços privilegiados para professores reflectirem sobre as suas práticas. 

 

 

 

Figura 3 – Fórum de Discussão utilizado pela Biblioteca Escolar 
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 Blogs para a promoção da: 

i. Teia de livros - http://www.teiadelivros.blogspot.com/ 

 

Na Escola onde decorreu a formação com as turmas A e C, encontramos vários blogues 

construídos durante a formação para dar resposta a necessidades que os docentes encontravam na Escola, 

salientamos o que se encontra na Figura 4, dinamizado pela equipa da Biblioteca Escolar e que ainda hoje 

é um espaço muito “visitado” e tem sido um factor potenciador do sucesso do Plano Nacional de Leitura 

em que a Escola se encontra envolvida. Outros blogues foram criados e sobretudo ainda se mantêm 

activos. 

 

 

Figura 4 – Blogue – Na Teia dos Livros e Palavras 

 

 

ii. Conversas em Português http://leituracom.blogs.sapo.pt/  

iii Clonagem - http://clonagem.blog.com/  

iv Contra a clonagem http://contraaclonagem.blog.com/  

 

 

 Promoção de Projectos da Escola  

 

Na Escola Eb 2,3/S de Lanheses existe uma verdadeira cultura de Projectos pelo que estiveram 

presentes nestas formações desde o Coordenador desses projectos aos professores que se encontravam a 

dinamizá-los. A Plataforma foi um dos espaços virtuais que possibilitaram o desenvolvimento dos 

projectos atrás referidos, envolvendo toda a Escola na sua prossecução. Referimos alguns exemplos: 

i. A Culinária e a Ciência http://agargalima-m.ccems.pt/course/view.php?id=57  

ii. Na Asa das Borboletas (1º prémio a nível Nacional da Fundação Ilídio Pinho), tendo estado 2 

alunos e a respectiva responsável recentemente em Praga no Eco-Parlamento de Jovens a 

representar o País; 

 

http://www.teiadelivros.blogspot.com/
http://leituracom.blogs.sapo.pt/
http://clonagem.blog.com/
http://contraaclonagem.blog.com/
http://agargalima-m.ccems.pt/course/view.php?id=57
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Figura 4 – Moodle como espaço onde os alunos colocavam os seus trabalhos,  

enquanto participantes de projectos da Escola 

 

 

 Material de apoio aos professores que ocupam cargos nas Escolas; 

 

 Teste online e com correcção automática, utilizando o Hot Potatoes. 

 

Na figura 5, temos o layout da disciplina de Língua Portuguesa. O docente usou a plataforma para 

criar um laboratório da língua onde os alunos podem encontrar um conjunto de exercícios de correcção 

automática concebidos com recurso ao Hot Potatoes e que foi um dos conteúdos abordados nas oficinas. 

. 

 

Figura 5 – Laboratório da língua – Exercícios de correcção automática concebidos no Hot Potatoes 

 

 



Comunidades de Aprendizagem Moodle | CaldasMoodle'o8 

 

 200 

 Construção de Webquests;   

No âmbito do projecto da culinária foi desenvolvida, por uma professora da escola, uma 

WebQuest, para ser aplicada pelos alunos na disciplina de Físico-Química (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Homepage de uma Webquest, concebida no âmbito  

da formação para dar resposta a mais um projecto da Escola. 

 

 

 Referendos para avaliação de Disciplinas e projectos; 

 

A avaliação deverá ser uma prática diária nas Escolas. O mesmo acontece nos projectos pelo que 

colocamos na figura 7, um exemplo de um referendo que permitia fazer uma avaliação inicial do projecto.  

 

 

Figura 7 – Referendo colocado aos participantes do projecto “ A culinária Popular e a Ciência” 

 

 

 Actividades que promoveram a interdisciplinaridade; 

 

Encontramos em várias disciplinas a promoção da tão falada interdisciplinaridade, tal como se 

pode verificar na figura 8. Por isso foram criados grupos de trabalho, que se debruçariam sobre os vários 

projectos a decorrer na Escola. 
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Figura 8 – Grupos de trabalhos que usavam a plataforma para contribuírem nos vários projectos. 

 

 

 Actividades que promoveram a recolha de tradições e culturas e ainda uma aproximação dos 

Encarregados de Educação e Familiares à Escola;  

 Desafios matemáticos que são propostos semanalmente; 

O grupo disciplinar da matemática, tem como uma das suas missões levar a cabo o Plano Nacional 

da Matemática pelo que encontramos na plataforma disciplinas que foram criadas com esse propósito. 

Salientamos o desafio que se encontra na Figura 9 e que faz parte de um conjunto de desafios que o grupo 

lança semanalmente. 

 

 

Figura 9 – Desafio integrado no Plano Nacional da Matemática 

 

 

 Guiões para os docentes recorrerem a legislação fundamental para o exercício das suas funções; 

 Estratégias complementares que promovem a auto-regulação das aprendizagem; 

Encontramos em Físico-Química, uma disciplina onde era pedido aos alunos para conceberem 

materiais em diversos formatos com o objectivo de promoverem a sua auto-regulação da aprendizagem 

(figura 10). 
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Figura 10 – Filmes e apresentações de alunos, propostos para a auto-regulação da sua aprendizagem. 

 

 

 Sessões de comunicação síncrona, para apoiar os alunos; 

 Registo de todos os elementos de avaliação; 

A Avaliação faz parte do nosso quotidiano. Verificamos que nas disciplinas os professores, usam a 

plataforma para recolher os elementos a serem avaliados (figura11), assim como o respectivo feedback  

 

 

Figura 11 – Plataforma utilizada como instrumento de avaliação 

 

 

 Protocolos de apoio à realização de actividades experimentais. 

  

Dos exemplos de materiais que encontramos nas plataformas, verificamos com satisfação, que 

estas não foram olhadas como meros repositórios de materiais. Em muitas das disciplinas foram 

promovidas verdadeiras aprendizagens colaborativas, onde se manifestaram de forma clara e evidente a 

chegada da Escola à era da Web 2.0.  

“In a Web 2.0 world, applications and data reside on the Web itself. (…) Tim O’ Reilly (…) 

predicts that future Web 2.0 word processors will support wiki-style collaboration while 

simultaneously supporting the rich formatting found in PCbased applications.” (Bull & 

Ferster, 2005: 9) 

Constatamos que foi possível que utilizadores que não possuíam conhecimentos suficientes para 

publicar conteúdos na Internet o possam fazer. Estas tecnologias aumentaram a facilidade de uso de 

aplicativos Web, sendo responsáveis por um aumento significativo no conteúdo (colaborativo ou 

meramente expositivo) existente na Internet. A profusão de blogs e Wikis tem sido um bom exemplo 

deste fenómeno, porque de uma forma rápida e fácil, é possível instantaneamente disponibilizar 

conteúdos on-line. Os blogs construídos, por exemplo, continuam hoje a serem fontes de participação 

activa dos seus utilizadores, tendo sido integrados nas estratégias do Plano Nacional de Leitura. 

 

Impacto da formação no contexto escolar 

Da descrição efectuada podemos salientar que na Escola onde decorreram as oficinas A e C, a 

adesão foi mais visível, talvez pelo facto de um dos formadores ser docente na Escola, e estar 

constantemente a ser solicitado para esclarecer pequenas dúvidas que resolvidas “just in time” permitiam 
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a utilização efectiva da plataforma. Notamos uma crescente adesão de professores e alunos a esta 

plataforma, sendo que em alguns casos os próprios alunos solicitaram aos professores a criação de uma 

disciplina onde fossem disponibilizados os materiais. A segunda oficina na Escola de Lanheses, 

aconteceu porque os professores quiseram “apanhar” o comboio, uma vez que os seus alunos em algumas 

disciplinas já estavam a participar na plataforma, e foram compelidos a fazer o mesmo. Salientamos que 

fizeram formação nas duas Escolas os respectivos Coordenadores TIC, pois inerente às suas funções está 

a promoção da utilização das TIC. 

De referir que os colegas que leccionavam no segundo ciclo, pediram apoio à formadora/docente, 

para introduzirem o conceito com os seus alunos, conferindo um grau de confiança e apoio técnico-

pedagógico que os ajudou a ultrapassar as suas barreiras em relação à utilização das TIC e sobretudo os 

seus receios em utilizarem computadores com ligação à Internet.  

Analisando as disciplinas das duas escolas, podemos inferir que se verificaram mudanças nas 

práticas lectivas uma vez que um número significativo de professores usa a plataforma ainda hoje. De 

notar que existem nas escolas portáteis, fornecidos às Escolas através de um projecto do CRIE, que 

continuam a ser requisitados para as salas de aula normal para puderem usar o Moodle. Na Escola de 

Lanheses, foi reforçada a estrutura de acesso via Wireless porque se verificou um Boom de professores a 

utilizarem a Internet e sobretudo a plataforma. Os professores das turmas A e C, formam ainda hoje uma 

comunidade virtual coesa, em que a Moodle passou a estar presente nas suas planificações de 

aula/actividades/projectos, sendo elogiadas pela equipa de inspecção que fez a Avaliação Externa da 

Instituição. 

Encontramos factores determinantes neste processo: (1) o facto de a formação nas turmas A e C ter 

sido realizada na própria escola; (2) o facto de um dos formadores ser também professor na Escola e 

conhecer todo o seu projecto Educativo, Plano de Actividades; (3) ter sido facilitada a integração da 

formação nas necessidades de cada um; (4) a formadora que era professor na escola ter disponibilizado 

algum tempo para dar apoio aos colegas que se sentiam menos familiarizados com as TIC, e ter ajudado a 

dar o “arranque”, permitindo que as primeiras dificuldades técnicas que pudessem surgir fossem 

facilmente ultrapassadas. Salientamos que nesse ano a formadora tinha na Escola 8 turmas com a 

disciplina de TIC, pelo que a inscrição na plataforma foi feita por ela. 

Do que constatamos no terreno e que nesta comunicação procuramos dar a conhecer, parece ser 

fundamental para a mudança de práticas e para a utilização pedagógica das TIC a exortação feita por 

Lima (2007) para que se caminhe para uma formação sedeada nas próprias escolas, onde se constituam 

equipas com um líder
2
 que acompanhe a integração das TIC provenientes de propostas curriculares 

integradas e interdisciplinares que possam contribuir para o desenvolvimento de uma postura colaborativa 

entre os professores. 
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colaboração dos professores; (2) proporcionar apoio, recursos e incentivos para comprometer os professores na 

realização de projectos; (3) „exercer, pelo menos nas primeiras fases, o papel de monitor de desenvolvimento‟; (4) 

estabelecer um clima propício ao desenvolvimento, onde, portanto, se partilhem ideias e experiências, e onde haja 

oportunidade para clarificá-las, negociá-las e confrontá-las” (ibidem: 129). 
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Resumo 

 

O Mundo enfrenta hoje um processo de transformação que coloca novos desafios à sociedade. Essa mudança 

não resulta da tecnologia em si, mas sim das várias combinações possíveis que as tecnologias proporcionam, 

viabilizando a comunicação e a colaboração e anulando ou atenuando barreiras ou constrangimentos à sua 

efectivação. O novo paradigma de aprendizagem fundamenta-se na criatividade, no desenvolvimento do 

conhecimento ou de competências, bem como na incorporação de novas habilidades, capacidades e destrezas dos 

indivíduos, de modo a conseguir a transformação ou a mudança.Neste contexto, o ensino recorrente nocturno, devido 

às características dos alunos que o frequentam bem como das modalidades da frequência, espera-se da comunidade 

escolar (professores, alunos, instituição) uma mudança apoiada pelas tecnologias da informação e comunicação. Esta 

mudança, embora sustentada pela lei, não parece ter chegado às escolas. Neste trabalho precede-se a uma reflexão 

sobre as potencialidades da utilização dos ambientes de aprendizagem virtuais, como é o caso da plataforma Moodle, 

bem como das razões de resistência à sua utilização, por parte dos intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem, no caso específico do ensino recorrente nocturno. 

 

Palavras-chave: aprendizagem, ensino recorrente nocturno, moodle 

 

 

Abstract 
 

           Today’s world faces a process that puts new challenges to society. This change does not result from the 

technology itself, but the various combinations that provide the technologies, enabling communication and 

collaboration and reducing barriers or constraints to its implementation. The new paradigm of learning is based on 

creativity in the development of knowledge or skills, as well as the incorporation of new skills and individuals 

abilities, to achieve the transformation or change. In this context, the “ensino recorrente nocturno”, due to the 

characteristics of students that attend it as well as the way they join it, it is expected of the school community 

(teachers, students, institution) a change supported by information and communication technologies. This change, 

sustained by the law, does not seem to have come to schools. In this work we focus on the potential use of virtual 

learning environments, as the Moodle platform, as well as the reasons for resistance to its use by those involved in the 

teaching and in the learning process, in the specific case of “ensino recorrente nocturno”.  

 

Keywords: learning, “ensino recorrente nocturno”, moodle 

 

 

Introdução 

Longe vai o tempo em que ter um computador constituía uma aventura tecnológica. Actualmente, 

os computadores pessoais são imprescindíveis, tanto no sector administrativo como no sector produtivo. 

No ensino, a maioria dos estudantes do ensino secundário tem acesso a microcomputadores, seja em 

contexto escolar, seja em casa ou em qualquer outro lugar. Os dados oficiais sobre a Sociedade da 

Informação em Portugal divulgados pelo Observatório das Ciências e das Tecnologias, em 2002, 

assinalavam uma forte tendência no crescimento do uso de computadores. No inquérito à Utilização de 

Tecnologias da Informação e Comunicação pelas Famílias 2002-2006, realizado pelo INE/UMIC, 

verificou-se que, em 2005, 86% dos inquiridos que utilizavam o computador possuíam o ensino 

secundário e que 77% utilizavam a Internet.  

Não há dúvida da importância crescente das TIC na modernização da sociedade, na melhoria dos 

serviços e infra-estruturas, na actividade laboral, tanto no sector terciário como secundário, no ensino, na 

cultura e no lazer, e na organização da sociedade. No mesmo inquérito, constatou-se que 42% dos 

agregados familiares possuía um computador, 12% um computador portátil e 31% dos agregados tinham 

uma ligação à Internet, sendo que 24% em banda larga. No que respeita ao local de utilização do 

computador 73% referiu utilizá-lo em casa, 54% no local de trabalho e 21% na escola. Quanto ao acesso à 

Internet, 61% acedia a partir de casa, 48% do local de trabalho e 24% de escolas. As actividades que 

desenvolviam na Internet prendiam-se sobretudo com o envio/recebimento de e-mails (81%) e pesquisa 
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de informação de bens e serviços (79%). Nas actividades directamente relacionadas com 

educação/formação, só 20% referiram desenvolver actividades de educação formal. 

Os potenciais benefícios no uso das tecnologias da informação estão intimamente ligados ao grau 

de transformação das organizações (públicas e privadas, de qualquer sector de actividade). Já em 1994, 

Venkatraman tinha analisado o impacto das TIC na transformação das empresas. Na altura, o estudo 

revelou que, apesar de muitas das organizações terem efectuado um esforço de modernização, não se 

tinha verificado qualquer retorno na recuperação de vantagens competitivas. As organizações que estão 

no centro do processo de inovação, enquanto agentes, garantem a satisfação de mercados globais com 

novos processos, bens e serviços.  

Quando falamos em inovação, não nos limitamos ao seu sentido restrito, no domínio da ciência e 

tecnologia, mas alargamos o seu sentido ao aspecto organizacional, uma vez que a capacidade de gestão 

nas organizações constitui um instrumento de inovação tão relevante como a implementação de novos 

processos. Fala-se de um “novo paradigma de mudança” (Fullan, 2002), como um fenómeno específico 

da comunidade educativa de hoje, que o autor resume desta forma: a mudança não pode ser imposta e está 

em permanente construção, deve haver um equilíbrio de forças entre o individual e o colectivo, uma vez 

que a centralização e a descentralização não funcionam, as redes de ligações que se estabelecem são 

muito importantes, porque essencialmente todos os participantes são em si mesmos agentes de mudança. 

É claro que a capacidade de inovar depende não só da quantidade e qualidade dos recursos 

empregues pelas organizações, mas também de outras condições como sejam o ambiente sócio-cultural da 

organização, da comunidade, e das interacções que se geram entre estas. A interacção entre os agentes 

envolvidos no processo potencia a capacidade de geração e a qualidade dos resultados. Assim, importa 

fomentar e incentivar o reforço de uma rede de pessoas e de rede de organizações, entre outras.  

As TIC como factor de mudança 

O uso das TIC no contexto educativo implica mudanças a três níveis: uma nova concepção da 

escola, um novo papel do aluno perante o seu percurso de aprendizagem (competências centradas no 

processo de aprendizagem, competências técnicas e operativas, competências sociais e éticas) e, 

finalmente, na formação e no papel do professor, com a exigência da competência tecnológica 

(organizador, facilitador, motivador, avaliador, coordenador, líder). 

Esta mudança implica um uso das ferramentas adequado ao processo de ensino-aprendizagem. Por 

ferramentas entendemos todo e qualquer processo de distribuição de conteúdos, seja nos moldes textuais 

ou audiovisuais, que articulem e façam a fluidez do processo de ensino-aprendizagem. Enquadra-se neste 

contexto a Plataforma Moodle, que tem vindo a acompanhar o crescimento exponencial dos utilizadores 

da internet. Dados estatísticos
1
, que estão em permanente actualização, recolhidos em 9 de Junho deste 

ano, apresentavam 44.789 sites registados, num total de 1.958.870 cursos, com 20.670.300 utilizadores, 

dos quais 190.150 são professores. Só em Portugal, estão registados mais de 1700 sites. As 

potencialidades da plataforma, concebida segundo a pedagogia do construtivismo social como ambiente 

virtual de aprendizagem, são variadas e permitem diferentes tipos de actividades (blogs, wikis, quizes, 

chat, glossários, etc.). A sua utilização permite uma organização modular de um curso, com recursos 

(conteúdos) e actividades (interacção) diversos, o que permite uma ligação professor-aluno(s) e aluno(s)-

aluno(s). 

Contudo, a mudança implica de uma forma quase inevitável o encontro de resistências, que podem 

ser muito diversas: directas e explícitas; subtis e implícitas; ou ainda, de carácter diferido, aparecendo 

muito depois do início da mudança.  

Estas resistências podem ser organizacionais ou individuais. Os motivos podem ser formais, 

curriculares, dinâmicos e culturais.   

A mudança em direcção à inovação terá de desenhar e implementar estratégias de forma a diminuir 

as resistências através da promoção e facilitação da participação; da negociação; da credibilidade; a 

atenção à formação e à planificação (Antúnez, 2003). É claro que a inovação só é completa quando 

realizada nas suas 3 dimensões: primeira, individual, depois grupal e finalmente organizativa, esta última 

também chamada de “aprendizagem organizativa” (Marcelo García & López Yáñez, 1997). Porém, a 

mudança não é garante da inovação. A inovação deverá ser gerada internamente, promovida pelos 

profissionais da organização, tendo como objectivo a melhoria do curriculum, aplicado a um centro 

educativo, com uma duração de curto e médio prazo (Casanova, 2006). As resistências pessoais ao uso da 

tecnologia e a necessidade de se criar programas criativos e motivadores sem a presença física de 

professores são, sem dúvida alguma, outras barreiras que se interpõem à exequibilidade desses sistemas 

de aprendizagem (Machado & Hirsch, 1998). A aprendizagem mediada por computadores em ambiente 

                                                           
1 Dados disponíveis em http://moodle.org/site 
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virtual, exige dedicação, capacidade de controlar o tempo, pesquisa, motivação, seriedade, disciplina e 

autonomia. 

É imprescindível identificar os elementos constituintes da interacção homem – computador seja 

pelo desenvolvimento de frameworks, interfaces, hiper e multimédia e comunidades virtuais de 

aprendizagem, de modo a aplicá-los aos contextos de aprendizagem de acordo com os objectivos do curso 

e com o perfil dos alunos.  

As novas organizações assentam sobretudo em redes (Castells, 1996). Quando pensamos em redes 

em contexto escolar tende-se a pensar em redes de carácter virtual, com suporte das TIC, especialmente 

através da internet. Há uma relação directa entre redes e comunidades de aprendizagem, na medida em 

que um grupo de pessoas que comunicam entre si e compartilham a sua actividade e objectos constituem 

uma comunidade. Neste sentido, existe uma coincidência conceitual e prática entre redes e comunidades 

de aprendizagem. As redes colaborativas de que falamos podem ser reais, virtuais ou mistas, dependendo 

do espaço. As redes colaborativas reais apostam na construção de um projecto comum para toda a 

comunidade educativa tendo por base uma aprendizagem dialógica. As redes colaborativas virtuais 

definem-se como ambientes de aprendizagem em que professores e alunos, ainda que em lugares 

geograficamente distantes, trabalham juntos com vista à produção de conhecimento e de competências 

relacionadas com um determinado assunto (Harasim & al., 2000). As redes colaborativas mistas são as 

que integram as duas dimensões: a real e a virtual. 

Sem dúvida que as TIC, e mais especificamente a plataforma Moodle, no campo educativo, têm 

muitas potencialidades. Os serviços oferecidos situam-se a nível de fonte de informação (e-portefólio, por 

exemplo) mas também como ferramenta de comunicação (síncronas – chat - e assíncronas – fóruns, e-

mail). Quer seja informação quer seja comunicação as aplicações são muito amplas permitindo o trabalho 

em rede, a execução de tarefas de tutoria, o desenvolvimento de aulas virtuais, a utilização de wikis, blogs 

e webquests como ferramentas educativas, com vista à aprendizagem cooperativa e colaborativa. 

Em 2005, a OCDE
2
 propôs para Portugal, como prioridade política no sentido de incrementar a 

produtividade, o reforço da escolarização ao nível do ensino secundário. A redução do hiato de 

escolarização da população portuguesa favorece o crescimento, quer porque melhora a qualidade do 

trabalho, quer porque facilita a adopção de novas tecnologias. 

 

O Sistema de Ensino em Portugal – o Ensino Recorrente Nocturno 

Em Portugal, o quadro regulamentar da educação tem como referência a Lei da Bases do Sistema 

Educativo (LBSE), de 1986. Na sequência das orientações da Cimeira de Copenhaga, procedeu-se a um 

aprofundamento e consolidação das políticas educacionais dos ensinos básico e secundário, dando-se 

especial relevo à componente técnica e tecnológica da escolaridade obrigatória e do ensino recorrente, à 

aprendizagem e à qualificação inicial não ligadas a contextos específicos de trabalho. 

Por outro lado, a entrada em vigor do novo Código de Trabalho (Lei nº99/2003, de 27 de Agosto), 

alterou a legislação laboral no sentido de uma maior adaptabilidade às novas necessidades da organização 

do trabalho e ao reforço da produtividade. Este, em matéria de reforço de qualificações, veio consagrar o 

direito dos trabalhadores receberem formação com vista a concluir a escolaridade obrigatória e/ou obter 

uma qualificação profissional. Para que isto tivesse sucesso, várias acções teriam de ser colocadas em 

prática nomeadamente: um investimento na resposta aos desafios da sociedade da informação e do 

conhecimento; a orientação do ensino tecnológico numa dupla perspectiva de prosseguimento de estudos 

para o ensino superior ou para os cursos de especialização tecnológica; a introdução do ensino obrigatório 

das TIC de uma forma mista no ensino recorrente que previsse as situações de ensino presencial e não 

presencial, por recurso, nomeadamente, à aprendizagem à distância.  

É certo que estas orientações encerram enormes desafios em matéria de educação e formação 

contínua dos trabalhadores, que exigem uma concentração de esforços no desenho e implementação de 

respostas formativas com qualidade e adequadas à produção de impactos positivos nos indivíduos e nas 

organizações.  

O contexto da Sociedade da Informação em Portugal não é ainda totalmente favorável o 

desenvolvimento de e-learning. Contudo, alguns indicadores, como a taxa de crescimento da penetração 

de computadores e da Internet, a expansão do acesso à banda larga, a disponibilização de infra-estruturas 

nos estabelecimentos de ensino e o forte investimento em TIC, e a generalização nas escolas secundárias 

da utilização da plataforma Moodle, evidenciam o surgimento de uma dinâmica que indicia a criação 

progressiva de uma massa crítica propícia a essa modalidade de aprendizagem.  

                                                           
2 OCDE, Economic Policy Reforms – Going for Growth, 2005 
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Contudo, a tecnologia, ao mesmo tempo que exige novas competências, proporciona também 

novas soluções, nomeadamente no campo da aprendizagem. A formação à distância e o e/b-learning 

perfilam-se como metodologias passíveis de utilização em múltiplos contextos e tempos de 

aprendizagem, permitindo o acesso a partir de localizações variadas e a gestão individualizada do 

processo de aquisição de conhecimentos. O ensino à distância é caracterizado pela separação física entre 

professor e aluno, em que o primeiro disponibiliza um conjunto de recursos e técnicas ao segundo, em 

regime de auto-aprendizagem.  

A tradicional relação professor/aluno baseia-se numa comunicação face-a-face, em que o professor 

informa os alunos sobre o que devem saber sobre determinado assunto e os alunos, por seu lado, 

transmitem as suas dificuldades e apresentam os seus resultados. Este mecanismo bi-direccional, 

fundamental no processo educativo, não poderá ser ignorado, quando em contexto de ambiente virtual de 

aprendizagem. 

A procura potencial de formação à distância e de e/b-learning em Portugal parece ser elevada. 

Mas, se por um lado, as necessidades de inovação e modernização dos sistemas de formação são 

evidentes, por outro, as ofertas formativas são ainda bastante incipientes ou mesmo inexistentes, a nível 

do ensino recorrente, na modalidade de ensino não-presencial.  

A Portaria 550-E/2004, de 21 de Maio, criou diversos cursos do ensino recorrente de nível 

secundário aprovando os respectivos planos de estudos, o regime de organização administrativa e 

pedagógica e de avaliação aplicável aos cursos científico-humanísticos, aos cursos tecnológicos e aos 

cursos artísticos especializados, nos domínios das partes visuais e dos audiovisuais.   

A organização e a gestão do currículo subordinam-se aos seguintes princípios orientadores:  

a) Concepção de um modelo de ensino integrado no sistema de educação e formação de 

adultos, podendo constituir-se igualmente como via educativa e formativa para os que 

procuram, nesta modalidade de ensino, uma resposta que lhes permita a conciliação da 

frequência de estudos com obrigações pessoais ou profissionais;  

b) Definição de um modelo de avaliação que permita articular a avaliação contínua, 

realizada em contexto de turma, com a capitalização de módulos de aprendizagem;  

c) Adequação dos programas à especificidade do ensino recorrente de nível secundário de 

educação, valorizando os conteúdos e competências essenciais e estruturantes;  

d) Admissão de diferentes modalidades de frequência, de forma a responder aos diferentes 

ritmos e condições de participação nas aprendizagens;  

e) Dupla certificação da conclusão do curso, em função do prosseguimento ou do não 

prosseguimento de estudos de nível superior.  

Os cursos de ensino recorrente podem ser frequentados nas seguintes modalidades:  

a) Modalidade de frequência presencial, em que a avaliação é contínua, sendo os alunos 

integrados em turmas, com sujeição ao dever de assiduidade; no caso dos trabalhadores-

estudantes, logo que seja atingido o limite de faltas injustificadas, transitam para a 

modalidade de frequência não presencial; 

b) Modalidade de frequência não presencial, em que os alunos realizam provas de avaliação 

em épocas próprias.  

Prevê também apoio escolar para os alunos que frequentem o ensino recorrente, com vista ao seu 

acompanhamento pedagógico e à sua autoformação, pelo que cada escola deveria organizar e assegurar o 

funcionamento de um centro de apoio. Este centro de apoio destina-se especialmente ao acompanhamento 

pedagógico dos alunos na modalidade de frequência não presencial, podendo igualmente funcionar para 

alunos na modalidade de frequência presencial. Pode também funcionar como pólo de apoio à distância, 

recorrendo, nomeadamente, à utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo que a 

escola deve dotar o centro de apoio com documentação e outros materiais de natureza pedagógica e 

didáctica necessários à sua missão.  

A implementação de soluções formativas que combinam a utilização de dois ou mais contextos de 

aprendizagem (presencial ou face-a-face, à distância/mediada por TIC e a auto-formação) são já uma 

realidade em algumas organizações.  

Contudo, o cenário português no contexto do ensino recorrente apresenta-se pouco estruturado, 

sobretudo no que concerne à oferta de formação on-line, o que se deve: 

a) à ausência de recursos humanos qualificados para gerir, implementar e desenvolver 

cursos nesse tipo de plataformas; 

b) ao elevado investimento financeiro necessário; 

c) à própria dificuldade de adaptação dos cursos para formato on-line, pela necessidade de 

equipas multidisciplinares e de um considerável consumo de tempo de recursos. 

É evidente que a simples introdução da tecnologia, nomeadamente da plataforma Moodle, no 

processo de ensino-aprendizagem não caracteriza, por si só, uma mudança de paradigma. Uma mudança 
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de paradigma pressupõe mudanças de comportamento, conceitos, valores e acções bem como uma 

mobilização de todos os intervenientes no processo – professores, alunos e escola. A tecnologia é um 

complemento auxiliar e sinérgico, pelo que é um meio e não um fim. 

Existem diferenças em todas as etapas que constituem essas duas modalidades (regime presencial 

ou não presencial), tanto a nível formal como a nível de conteúdo e de exigências. Existe também uma 

mudança de papéis no aluno e no professor: enquanto que o primeiro vê aumentada a sua 

responsabilidade sobre aprendizagem, sendo-lhe exigida uma postura mais activa, o segundo passa a ser 

um facilitador, devendo garantir condições para atingir os seus objectivos. 

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem – potencialidades e constrangimentos 

Existe uma unanimidade de opiniões no que concerne às vantagens da utilização de ambientes 

virtuais de aprendizagem: redução das barreiras de idade, tempo e espaço; respeito pelo ritmo de 

aprendizagem de cada aluno; flexibilidade e individualização do processo de ensino-aprendizagem, 

devido à utilização de novos canais de comunicação e interacção; o acesso a uma grande variedade de 

cursos e/ou disciplinas; uma alternativa para a actualização de conhecimentos. 

Contudo, também se apontam algumas dificuldades na implementação educação à distância: por 

um lado, ainda existe a convicção por parte dos encarregados de educação (no caso do ensino recorrente 

nocturno, o próprio aluno) e professores em aceitarem que o aluno pode aprender por si próprio e a 

descrença no facto de que os métodos de educação à distância poderem produzir resultados iguais ou 

melhores que os das aulas presenciais, factos que o ensino tradicional, na sua prática quotidiana conduziu 

à interiorização que os indivíduos só aprendem se alguém lhes explicar ou desenvolver, em sala ou fora 

dela, os conteúdos a serem aprendidos. 

Seja em ambiente virtual ou em contexto presencial, um factor determinante no processo de 

ensino-aprendizagem é que os alunos sejam estimulados a aprender. As ferramentas interactivas e os 

recursos multimédia devem ser capazes de contribuir positivamente no processo de ensino-aprendizagem 

potencializando a retenção de dados/informações e, com isso, contribuir para redução do tempo 

necessário de aprendizagem (Barron & Orwig, 1995). 

Todavia, os contributos para a busca da eficiência e eficácia nos ambientes virtuais de 

aprendizagem podem ser totalmente anulados se o “factor humano” não for levado em atenção nesse 

processo (Palloff & Pratt, 1999). A relação aluno-professor e aluno-aluno é muito importante, não só na 

aprendizagem mas, sobretudo, no estímulo para se obter sucesso neste novo ambiente educacional. 

 

A Plataforma Moodle e o Ensino Recorrente Nocturno 

Sabemos que num modelo de aprendizagem tradicional, face-a-face, o nível de concentração varia 

de aluno para aluno; no entanto, quando falamos de um modelo de aprendizagem virtual a atenção tem 

que ser redobrada.  

Ao assumir o novo papel de professor no ambiente virtual, esperamos do aluno que este construa o 

seu próprio percurso, orientando e reorientando a aprendizagem, ajudando no esclarecimento de dúvidas, 

identificando dificuldades, sugerindo leituras ou actividades, organizando actividades de grupo, etc. 

Em contexto virtual de aprendizagem é sobretudo importante, tendo em atenção, o perfil do aluno, 

coordenar o andamento e verificar a assimilação dos conteúdos (presencial ou virtualmente), levando os 

alunos a obter uma maior auto-confiança (interagir com o meio de aprendizagem utilizado), um auto-

controle (envolver-se com a aprendizagem), uma auto-disciplina (tirar o máximo proveito do conteúdo 

disponibilizado), uma auto-estima (sentir orgulho pelo conhecimento), e, por fim, uma auto-motivação e 

uma auto-confiança (persistir no objectivo que o levou a inscrever no curso ou disciplina e a não desistir). 

É a este nível que o professor terá de centrar a sua prática pedagógica. 

A teoria da aprendizagem significativa baseia-se num modelo construtivista dos processos 

cognitivos humanos (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978), levando-nos a reflectir sobre o papel do 

professor no que se refere a criar um clima de aprendizagem agradável onde os alunos possam dedicar sua 

atenção e tempo (esforço) no processo de aprendizagem.  

Dado a especificidade dos cursos do ensino recorrente nocturno e do perfil dos alunos em regime 

não-presencial, existem várias competências a serem desenvolvidas como a auto-confiança, o auto-

controle, a auto-disciplina, a auto-estima e, por fim, a auto-motivação. 

É neste contexto que a utilização da plataforma Moodle poderá surgir como forma de superar os 

modelos tradicionais, enfatizando o processo de aprendizagem, priorizando a adopção de formas 
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inovadoras de relacionamento e interacção entre os participantes, centradas na aprendizagem 

contextualizada, na solução de problemas, na construção de modelos e hipóteses de trabalho e, 

especialmente, no domínio do estudante sobre o seu próprio processo de aprendizagem.  

Os alunos em regime não-presencial, dos cursos do ensino recorrente nocturno, registam elevadas 

taxas de abandono que se prendem sobretudo com um sentimento de solidão uma vez que estuda sozinho 

(não tem professor, não tem colegas, não tem a sensação de “pertencer ao grupo”), de falta de apoio, de 

baixa interacção, de distracção e dispersão, de insegurança e de motivação para realizar a aprendizagem. 

Também aqui, a plataforma Moodle poderá, se bem dinamizada e se não servir apenas como 

repositório ou portefólio virtual de conteúdos, ser uma fonte de apoio para o aluno não só através do 

feedback do professor, mas também através do contacto com os outros colegas da turma. Ao facilitar a 

formação de grupos, o professor possibilitará, através da plataforma e de diversas actividades, colmatar 

essa sensação de solidão. Por outro lado, o trabalho cooperativo e colaborativo melhora a aprendizagem, 

pois permite que o aluno reformule o conhecimento a partir da crítica do outro, desenvolvendo as 

competências de comunicação e raciocínio, resultantes dessa interacção. 

Este modelo de aprendizagem baseia-se nas seguintes premissas: 

a) Cada aluno tem conhecimentos e experiências individuais para oferecer e compartilhar 

com os outros membros do grupo. 

b) Um aluno pode ajudar o outro a aprender enquanto desenvolve um trabalho de grupo – 

colaboração e entreajuda. 

c) Cada membro do grupo desempenha um papel, com vista à concretização do objectivo 

proposto. 

d) O intercâmbio de papéis desempenhados no grupo valoriza o trabalho de grupo, porque o 

aluno pode assumir um ou outro papel com o qual esteja mais familiarizado numa dada 

situação. 

e) E, finalmente, há um forte sentimento de pertença ao grupo, um dos factores que 

impedem o aluno de desistir na primeira dificuldade. 

Mas, se a utilização da plataforma Moodle parece ser bastante apropriada para aplicar neste tipo de 

modelo, porque é subaproveitada pela comunidade escolar? 

Segundo Machado & Hirsch (1998), as resistências pessoais ao uso da tecnologia e a necessidade 

de criar programas criativos e motivadores sem a presença física de facilitadores são, sem dúvida alguma, 

outras barreiras que se interpõem à exequibilidade desses sistemas de aprendizagem. A formação 

adequada para utilização dos recursos tecnológicos (gráficos, sons, textos) nesta ferramenta, quer para 

professores quer para alunos, poderá ser apontada como um factor para criação de um ambiente favorável 

e confortável para a aprendizagem. Embora a meta atingir numa aula presencial e numa aula virtual seja a 

mesma (a aprendizagem), e as estratégias a utilizar pareçam ser as mesmas, as especificidades da 

segunda, exigem do professor uma concepção diferente do espaço da aula quer ao nível das actividades a 

propor, da interacção a desenvolver, da avaliação a implementar e do feedback a dar ao aluno. Isto só será 

exequível se se estabelecer uma relação empática com todos os alunos, estimulando a colaboração entre 

alunos ou grupos de alunos com interesses comuns, numa atitude permanente de estímulo e orientação 

dos alunos no processo de aprendizagem. 

Conclusão 

A plataforma Moodle disponibiliza um conjunto de ferramentas que, quando plenamente utilizadas 

e devidamente dinamizadas, poderão revelar-se de extrema importância no processo de ensino e de 

aprendizagem, sobretudo em contexto de regime aluno não presencial, do ensino recorrente nocturno. 

Embora a legislação em vigor preveja um centro de apoio que poderá funcionar como pólo de 

apoio à distância, quando acedemos às plataformas de diversas escolas do ensino secundário, constatamos 

que esse centro é inexistente, pelo que as funcionalidades da plataforma estão subaproveitadas. 

No processo de ensino-aprendizagem intervêm dois agentes fundamentais: o aluno e o professor. 

O perfil do aluno em regime não presencial (trabalhador-estudante, sem tempo para frequentar as aulas, 

tendo optado por provas de avaliação em épocas próprias) poderá colocá-lo como um potencial 

frequentador da plataforma, não só para aceder aos materiais disponibilizados, mas também para colocar 

as suas dúvidas sobre os conteúdos programáticos, resolver fichas de trabalho e manter contacto com os 

seus pares, quer em regime presencial quer em regime não presencial. Competirá ao professor, com a 

colaboração do administrador, a dinamização do centro de apoio e da disciplina criada na plataforma, de 

forma a envolver o aluno no processo de aprendizagem e a colocá-lo em contacto com os seus pares, de 

forma a minimizar o risco de abandono, tão comum no ensino recorrente nocturno. O professor terá de 

disponibilizar tempo para a preparação de materiais e para interagir com os alunos na própria plataforma 
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(de forma síncrona e assíncrona), promovendo, por exemplo, as discussões e os fóruns temáticos; terá 

sobretudo de, para além das que são exigidas a um professor do ensino regular, ter competências de cariz 

tecnológico, sobretudo em ambientes virtuais de aprendizagem. 

A este nível, parece-nos imprescindível um esforço na formação de professores que estes apliquem 

efectivamente na sua prática lectiva as técnicas adequadas aos ambientes virtuais de aprendizagem, 

nomeadamente na plataforma Moodle, de modo a reduzir as taxas de desistência e de qualificação desses 

alunos. 
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Resumo 

 

Na literatura da área da Tecnologia Educativa existem muito poucas referências aos screencasts como 

metodologia de ensino válida para o ensino superior. Pelo contrário, as plataformas de aprendizagem online, como é 

o caso da Moodle, têm sido abordadas em vários estudos, quer de âmbito nacional, quer internacional, e em vários 

níveis de ensino. O objectivo deste estudo consiste em comparar várias metodologias de ensino e ferramentas de 

eLearning, incluindo os screencasts e as várias actividades da plataforma Moodle, para descobrir quais são 

percebidas como mais úteis para promover a aprendizagem dos alunos do ensino superior da área da saúde. Essas 

metodologias/ferramentas foram utilizadas numa disciplina leccionada num instituto politécnico privado, no ano 

lectivo 2007/08, em regime de blended-learning, que tinha como principal objectivo formar os alunos para 

conduzirem projectos de investigação nos seus domínios de actuação. Os dados foram recolhidos através de um 

questionário respondido pelos alunos e complementados pela análise dos registos de acesso à plataforma Moodle e de 

assiduidade às aulas. Os resultados mostraram que os alunos preferem a modalidade de blended-learning e elegeram 

os screencasts como a ferramenta mais eficaz (e também a preferida) para promover a sua aprendizagem das matérias 

e competências da disciplina. 

 
Abstract 

 

In the current literature there are very few references to screencasts as a valid teaching method for higher 

education. On the other hand, learning management systems such as Moodle have been thoroughly studied both at 

national and international level, and among all the age groups. The aim of this study is to compare several teaching 

methods and eLearning tools, including screencasts and Moodle activities, to discover which of them are more useful 

to promote the learning experience of undergraduate health students. Those teaching methods and eLearning tools 

were used in a blended-learning course on conducting research projects. The research was based on a case study 

conducted in a Portuguese private polytechnic school, with students which initiated their first year of higher 

education in 2007/2008. The data collection methods included a survey answered by the students and the Moodle’s 

log file analysis, as well as attendance to classes. The findings suggested that the students prefer the blended-learning 

modality and elected the screencasts, both as the most effective and favourite tool to promote the acquisition of 

knowledge and competences in the course. 

 

Introdução 

A aprendizagem depende de factores motivacionais, culturais e sociais, que determinam o tipo de 

abordagem que o estudante adopta perante uma qualquer matéria. Na abordagem superficial, o estudante 

reterá apenas o sentido do assunto em causa. Já na abordagem profunda, o estudante compreenderá essa 

matéria e construirá o seu conhecimento de acordo com as suas necessidades específicas (Solé, 2001). 

Daí que é importante criar ferramentas e materiais de apoio complementares ao espaço da sala de 

aula, que permitam ao estudante construir o seu conhecimento individual. Tradicionalmente, esses 

materiais tomavam a forma de livros e sebentas, ou seja, de informação impressa em suporte de papel. No 

entanto, nas últimas décadas começaram a surgir outro tipo de suportes, como sejam o áudio, o vídeo e o 

computador, que deram origem à tele-educação (que aqui deve ser entendida como uma forma avançada 

de Educação a Distância). 

Hoje em dia, a tecnologia está presente em todos os contextos educativos e várias experiências têm 

sido feitas com alunos de todas as idades. Mas qual a sua reacção a essas inovações educativas? Será que 

aceitam avidamente todas as estratégias só porque são novidade? Ou o que funcionava nas origens da 

Educação a Distância continua a funcionar actualmente? Estas foram algumas das perguntas que 

estiveram na base de um estudo realizado com alunos do ensino superior da área da saúde, com o 

propósito de descobrir quais as ferramentas de tele-educação que contribuem para uma melhor 

aprendizagem por parte dos alunos, bem como quais as suas metodologias preferidas para aprender. 

Este artigo apresenta algumas das conclusões desse estudo, começando por descrever a evolução 

histórica da Educação a Distância, para que se percebam as semelhanças entre os meios de auto-estudo 

mais tradicionais, como é o caso das cassetes de vídeo, e um dos meios de auto-estudo de eleição nesta 

investigação – os screencasts. Screencasts esses que são descritos mais ao pormenor no seguimento do 
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artigo, bem como a plataforma Moodle que foi utilizada no decurso da experiência. De seguida, descreve-

se a metodologia utilizada na investigação, imediatamente antes da secção principal deste artigo, que 

divulga os principais resultados da experiência, acompanhados das respectivas conclusões. 

 

A Evolução da Educação a Distância 

A Educação a Distância tem vindo a ser usada há várias décadas, para disponibilizar programas de 

formação contínua a vários tipos de estudantes e profissionais. A sua origem remonta ao longínquo ano de 

1840, quando Sir Issac Pitman teve a ideia de distribuir cursos por correspondência através do sistema de 

correios inglês. Passados alguns anos, esses cursos chegavam a uma vasta multidão de formandos, 

ultrapassando as fronteiras do Reino Unido para a Alemanha, Estados Unidos da América e Japão 

(Matthews, 1999). 

Um outro marco importante na história da Educação a Distância foi a criação da Universidade 

Aberta do Reino Unido, em 1969, com a consequente inovação em termos dos meios utilizados para 

distribuir o ensino aos alunos (C. Curran, 1997). A Universidade Aberta enviava os materiais aos alunos, 

em formato de texto, áudio e vídeo, por via postal; e complementava a formação com transmissões 

radiofónicas e televisivas. Além disso, cada aluno tinha alocado um tutor com quem podia comunicar por 

telefone ou presencialmente, em sessões de grupo fora do horário de expediente. 

Mais recentemente (finais da década de 1970, início da década de 1980), começaram a utilizar-se 

os satélites e os computadores para distribuir e suportar a Educação a Distância (Hall, 1996), dando 

origem a diversas nomenclaturas, como sejam a Educação em Rede e o E-Learning, que serão descritos 

no decorrer deste artigo. 

Após esta breve descrição histórica, é conveniente definir formalmente o conceito de Educação a 

Distância. Segundo Keegan (1996), a Educação a Distância é toda a actividade lectiva na qual o instrutor 

e o instruendo estão separados pelo espaço, pelo tempo ou por ambos. Esta definição evidencia a 

necessidade de algum tipo de canal para fazer chegar os materiais didácticos aos alunos, bem como para 

suportar a comunicação entre os participantes no curso (Holmberg, 1995). 

Uma outra definição complementar, da UK Quality Assurance Agency for Higher Education
1
 

(QAA, 2006), descreve a Educação a Distância como uma forma de disponibilizar educação, que envolve 

a transferência dos materiais de estudo para o local de base do aluno, em vez de ser o aluno a deslocar-se 

às instalações da entidade formadora. 

Em ambas as definições de Educação a Distância se podem incluir vários modos de distribuição, 

dependendo das tecnologias e canais utilizados. É o caso dos cursos por correspondência, das tecnologias 

áudio e vídeo, e do ensino mediado por computador (V. R. Curran, 2006). 

As tecnologias áudio incluem a transmissão da palavra falada (voz) entre formandos e formadores, 

quer seja de forma síncrona (ex.: audioconferência), quer seja de forma assíncrona (ex.: cassete de áudio). 

O vídeo no ensino a distância, tal como o áudio, pode ser usado quer de forma síncrona, quer de forma 

assíncrona. A videoconferência, ou televisão interactiva, é considerada síncrona porque existe a 

possibilidade de interacção visual e verbal «ao vivo», entre formandos e formadores. As cassetes de vídeo 

de formação são o melhor exemplo de ferramentas de vídeo assíncronas na Educação a Distância. O 

Ensino/Formação Assistido(a) por Computador
2
 pode ser definido como qualquer aprendizagem que é 

mediada por um computador e que, para funcionar, não requer nenhuma interacção directa entre o 

utilizador e um instrutor humano. Alguns exemplos são: a Internet e a World Wide Web, o correio 

electrónico (e-mail), programas informáticos, e aplicações multimédia interactivas em CD-ROM ou DVD 

(V. R. Curran, 2006). 

Mais recentemente, começou-se a usar o termo Electronic Learning
3
 em substituição da expressão 

“Ensino Assistido por Computador”, devido às evoluções tecnológicas surgidas entretanto, tais como a 

World Wide Web e os telemóveis. Por exemplo, actualmente já é possível aceder a conteúdos de 

formação a distância via telemóvel, o que tornaria enganadora a expressão “Ensino Assistido por 

Computador”. Assim, a Wikipedia (2007) lista as seguintes tecnologias como podendo ser usadas para 

potenciar o eLearning: 

 Screencasts: gravação digital do que decorre no ecrã de um computador, frequentemente 

acompanhado de locução áudio. Tal como a tecla PrintScreen dos computadores permite 

capturar uma imagem do que está no ecrã, um screencast é um filme daquilo que se pode ver 

nesse ecrã ao longo de um determinado período de tempo. 

                                                           
1 Agência para a Garantia da Qualidade do Ensino Superior do Reino Unido 
2 do inglês Computer-based Training (CBT) ou Computer Aided/Assisted Instruction (CAI) 
3 ou E-Learning ou ainda eLearning 
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 Assistentes Pessoais Digitais (mais conhecidos pela sigla inglesa PDA). 

 Telemóveis. 

 Computadores. 

 Leitores multimédia (de imagens, vídeos e áudios). 

 Audioconferências e Videoconferências. 

 CD-ROMs e DVD-ROMs multimédia. 

 Sites Web. 

 Fóruns de discussão online. 

 Software colaborativo: aplicações concebidas para ajudar a realizar uma determinada tarefa, 

em que várias pessoas estão envolvidas. 

 Correio electrónico. 

 Blogs: contracção de Web Log, registo periódico de informação, como no caso de um diário, 

só que numa página Web, em vez de ser num suporte de papel. 

 Wikis: sites web colaborativos que podem ser editados directamente por qualquer pessoa que 

lhes tenha acesso. 

 Chats de texto: ferramentas que permitem a conversação em tempo real, via computador, com 

outros utilizadores situados remotamente. Essa conversação não se faz oralmente, mas via 

mensagens de texto que circulam pelas redes informáticas. 

 Animações educacionais: são animações, normalmente feitas em computador, produzidas com 

o fim específico de transmitir conhecimento. 

 Simulações. 

 Jogos. 

 Sistemas de avaliação assistida por computador: formulários e testes em formato electrónico 

que podem ser respondidos pelos utilizadores, com possibilidade de controlo do tempo e com 

possibilidade de correcção imediata. 

 Sistemas de votação electrónicos. 

 

De referir que, apesar do eLearning estar naturalmente relacionado com a Educação a Distância, as 

suas ferramentas e tecnologias também podem ser usadas como complemento do ensino presencial, 

naquilo a que os anglo-saxónicos chamam blended-learning, cuja tradução para português poderá resultar 

no termo «ensino híbrido». Ou seja, trata-se do ensino que usa várias abordagens para transmitir o 

conhecimento, quer sejam presenciais, quer sejam virtuais, e que constitui a grande tendência do ensino 

no futuro próximo (Shoniregun & Gray, 2003). 

 

Screencasts e Moodle 

Já foi referido anteriormente, que o principal objectivo da investigação aqui descrita consistia em 

descobrir quais as ferramentas de eLearning que contribuíam para uma melhor aprendizagem por parte 

dos alunos. Especificamente, pretendia-se avaliar se o acesso dos alunos: (i) às aulas gravadas em suporte 

digital (um CD-ROM com screencasts), e (ii) às várias componentes de um ambiente de aprendizagem 

online (implementado através de uma plataforma Moodle), lhes permitia uma mais completa experiência 

de aprendizagem. Esta secção descreve com mais detalhe, o que são os screencasts e quais as 

componentes disponíveis na plataforma Moodle utilizada no decurso da experiência. 

Um screencast é uma gravação digital do que se passa no ecrã de um computador, incluindo os 

movimentos e cliques do rato. Os screencasts são filmes também conhecidos como capturas vídeo de 

ecrã, que podem incluir narração áudio para explicar o processo que está a ser descrito pelo screencast 

(Peterson, 2007). 

Apesar do termo screencast datar de 2004, produtos como o Lotus ScreenCam já estavam 

disponíveis em 1993 (Kumar & Govindaraju, 2007). No entanto, as primeiras aplicações de screencasting 

geravam ficheiros enormes e tinham poucas funcionalidades. Os programas mais recentes, tal como o 

Camtasia Studio
4
 já suportam formatos de ficheiros mais compactos, como é o caso do Macromedia 

Flash, e têm funcionalidades mais sofisticadas que permitem a edição das sequências do filme, dos 

movimentos do rato e do áudio, quer seja da locução, quer seja do próprio computador. 

Os screencasts são tipicamente indicados para demonstrar tarefas que se realizam com um 

computador, como é o caso de algumas tarefas da disciplina de Investigação em Saúde, no âmbito da qual 

                                                           
4
 http://www.techsmith.com/camtasia.asp 
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esta experiência decorreu. Ao contrário das aulas tradicionais que podem ser gravadas com uma simples 

câmara de vídeo ou até mesmo com um gravador de áudio, as aulas que versam conteúdos baseados em 

computador requerem uma qualidade de gravação mais elevada, de forma a permitir uma fácil 

visualização (e audição) do conteúdo do ecrã do computador. Normalmente, com câmaras de vídeo 

vulgares não se consegue atingir essa qualidade. 

Em resumo, a disciplina de Investigação em Saúde tem como principal objectivo preparar os 

alunos a conduzir projectos de investigação nos seus domínios de actuação. Daí que todas as tarefas de 

cariz “Como fazer?”, de que são exemplos: “Como pesquisar uma base de dados científica?” e “Como 

fazer um teste de hipóteses sobre médias?”, foram documentadas em screencasts modulares, e 

distribuídas aos alunos, em formato CD-ROM, no início do ano lectivo. 

A par dos screencasts e para incluir a componente da interactividade também na versão a distância 

da disciplina de Investigação em Saúde, foi preparada uma plataforma Moodle com diversos recursos e 

actividades interactivas, que os alunos podiam utilizar, como complemento ou para além das aulas 

presenciais. 

Segundo Cole & Foster (2005), a plataforma Moodle é um sistema de gestão de cursos (do inglês 

course management system - CMS), desenvolvida em regime de código aberto (open source), e utilizada 

por todos os tipos de escolas e centros de formação, para acrescentar tecnologia Web aos seus cursos. 

Actualmente, a plataforma é utilizada por mais de 10.000 organizações educacionais de todo o mundo, 

quer seja para distribuir cursos puramente online, quer seja para complementar aulas presenciais. A 

plataforma Moodle está disponível gratuitamente na Web
5
, pelo que qualquer pessoa a pode descarregar e 

instalar. 

No caso concreto desta investigação, a plataforma Moodle utilizada incluiu, para além de recursos 

estáticos, tais como páginas de texto e ficheiros PDF, diversas actividades interactivas, como sejam, 

fóruns de discussão, glossários, lições, testes e wikis, entre outras. Alguns exemplos são uma lição 

interactiva sobre como definir um objectivo de investigação, e um fórum para criar um dossier temático 

na área da saúde (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Plataforma Moodle utilizada no contexto da investigação 

 

                                                           
5 http://moodle.org 
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Metodologia de Investigação 

Para descobrir quais as ferramentas de eLearning que mais contribuíam para a aprendizagem dos 

alunos da área da saúde, bem como para identificar quais as suas preferidas para aprender, conduziu-se 

um estudo de caso durante o segundo semestre do ano lectivo 2007/2008. Segundo Yin (2003), um estudo 

de caso é uma investigação empírica que estuda um fenómeno específico, num grupo específico, para dar 

resposta a questões específicas de forma holística. 

Um dos autores deste artigo é também o professor da disciplina de Investigação em Saúde, cujos 

participantes são alunos do primeiro ano do Instituto Politécnico de Saúde do Norte (IPSN)
6
. 

A disciplina de Investigação em Saúde tem como principal objectivo formar os alunos de várias 

áreas da saúde – Anatomia Patológica, Enfermagem, Podologia e Prótese Dentária – para conduzirem 

projectos de investigação nos seus domínios de actuação. A componente presencial da disciplina 

desenvolve-se em aulas de duas horas por semana, numa sala completamente equipada com 

computadores e acesso à Internet. A componente a distância da disciplina é suportada por dois tipos de 

ferramentas de eLearning: (i) pelos screencasts das aulas distribuídos aos alunos no início do ano lectivo; 

(ii) por uma plataforma Moodle com recursos e actividades didácticas que suportam a disciplina durante e 

entre as aulas presenciais. 

Neste artigo, apenas serão apresentados os resultados do estudo de caso relativos aos alunos de 

Anatomia Patológica (n = 58). Essa escolha justifica-se por três razões. Primeiro, devido às limitações de 

espaço que um artigo deste tipo impõe, e que não se coaduna com uma análise exaustiva dos resultados de 

um estudo tão abrangente. Segundo, porque a própria análise dos dados ainda não foi efectuada para 

todos os cursos. E terceiro, porque este estudo faz parte de uma investigação mais alargada que será 

divulgada na forma de tese de doutoramento. 

Em resumo, no final do semestre lectivo, os alunos responderam a um questionário que, entre 

outras perguntas, listava todas as metodologias de ensino e ferramentas de eLearning utilizadas durante a 

experiência. Aos alunos foi solicitado que avaliassem, segundo uma escala de Likert de 5 pontos (Likert, 

1932), qual a utilidade que essas metodologias/ferramentas tiveram para a sua aprendizagem; bem como 

qual a preferência que os alunos atribuíam às mesmas. Um exemplo do primeiro tipo de pergunta pode 

ser: “Foi útil para a minha aprendizagem ver os screencasts das aulas?”, que foi avaliada pelos alunos de 

acordo com a seguinte escala: 1. Discordo totalmente | 2. Discordo | 3. Nem discordo nem concordo | 4. 

Concordo | 5. Concordo totalmente. Um exemplo do segundo tipo de pergunta, avaliado na mesma escala, 

pode ser: “Gostei muito de aprender por acompanhar as aulas demonstrativas.”. 

De referir que as quatro grandes componentes de ensino que estiveram ao dispor de todos os 

alunos foram: as aulas presenciais, os materiais de apoio em papel colocados na reprografia da escola, os 

screencasts das aulas, e a plataforma Moodle com vários recursos e actividades interactivas. 

Além do questionário, os métodos de recolha de dados também incluíram as notas obtidas pelos 

alunos nos momentos de avaliação e os registos de acesso à plataforma Moodle e de assiduidade às aulas 

presenciais. Todos estes dados foram obtidos salvaguardando a privacidade dos alunos, que consentiram 

com essa recolha através de um termo de aceitação assinado no início da experiência. Em última 

instância, o tempo de participação nas aulas presenciais e na plataforma Moodle permitiram validar as 

respostas dadas pelos alunos, ao questionário final (ex.: um aluno que não tenha assistido a nenhuma aula 

demonstrativa não poderia responder a essa pergunta do questionário). 

 

Resultados da Investigação 

Como já foi referido, o questionário em que este estudo se baseou continha muitas perguntas, com 

o objectivo de cruzar diversas variáveis, como sejam a participação dos alunos (tempo dedicado), o seu 

desempenho (notas obtidas), a sua motivação, o seu ponto de partida (conhecimentos prévios), etc. Nesta 

secção, apenas se apresentam os resultados relativos à percepção dos alunos em relação à utilidade para a 

sua aprendizagem e à preferência por aprender, recorrendo às diversas metodologias e ferramentas de 

eLearning utilizadas ao longo do semestre. No entanto, antes de apresentar esses resultados, far-se-á uma 

caracterização do grupo de alunos em causa, bem como da sua experiência prévia com ferramentas de 

eLearning. 

 

 

 

                                                           
6 http://www.cespu.pt/pt-PT/ensino/ensino_politecnico/ 
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Caracterização dos Alunos 

 

Os 58 alunos que foram analisados neste estudo reflectem a divisão de géneros habitual em cursos 

da área da saúde – 82,8% eram do sexo feminino e apenas 17,2% do sexo masculino. A média de idades 

de 19 anos (e um máximo de 23 anos) revela que se trata de um grupo de alunos com um percurso 

académico passado bem sucedido. Aliás, 72,4% dos alunos afirmaram ter ingressado no curso de 

Anatomia Patológica em primeira opção, o que comprova que estes alunos tinham notas razoáveis à saída 

do ensino secundário (para o ano lectivo de 2007/08, a nota mais baixa de ingresso no curso foi de 124,6 

pontos numa escala de 0 a 200). 

Em termos de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), este grupo de 

alunos revelou ter as aptidões necessárias para tirar partido das ferramentas de eLearning, como se pode 

ver na Tabela 1. Todos os alunos tinham um histórico de vários anos de utilização das tecnologias em 

causa, que excedia sempre os dois anos de experiência (pelo menos). Também em termos da frequência 

de utilização, estes alunos afirmaram utilizar as várias tecnologias presentes na Tabela 1, pelo menos duas 

a três vezes por semana, com a maioria das respostas a incidirem na opção “diariamente”. 

 
Tabela 1 – Anos de utilização da tecnologia 

Há quantos anos o aluno usa… Média aparada a 5% Desvio padrão 

…computador? 

…Internet? 

…e-mail? 

…instant messaging? 

8,7 

5,8 

4,8 

4,2 

2,5 

2,0 

1,8 

1,7 

 

Também no que diz respeito à posse de tecnologia, este grupo revelou ter os meios próprios 

necessários (para além dos facultados pela escola), para tirar o máximo partido das ferramentas de 

eLearning, como se pode ver na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Posse de tecnologia 

O aluno tem… Sim Não 

…computador pessoal de mesa? 

…computador pessoal portátil? 

…ligação à Net fora da escola? 

…ligação à Net de banda larga fora da escola? 

86,2% 

86,2% 

96,6% 

75,9% 

13,8% 

13,8% 

3,4% 

24,1% 

 

Aliás, apenas um aluno em 58 respondeu afirmativamente à pergunta: “O facto de ser necessário 

ter acesso a um computador para aceder aos CD (com os screencasts) e site (Moodle) foi uma limitação 

para ti?”. 

De qualquer forma, convém referir que num estudo prévio realizado com o mesmo tipo de alunos, 

se constatou que as aptidões informáticas não eram assim tão críticas para o sucesso num curso de 

eLearning (Jesus & Moreira, 2008a). 

Resumindo a caracterização dos alunos participantes no estudo, pode-se afirmar que se trata de um 

grupo maioritariamente composto por raparigas, com um percurso académico passado bem sucedido e 

motivadas por aprender, e que têm reunidas as condições de uso e posse das TIC que lhes permite tirar o 

máximo partido das ferramentas de eLearning disponibilizadas durante a experiência. 

 

Experiência dos Alunos no Uso de eLearning 

 

Apesar dos alunos em causa terem as condições necessárias para utilizarem ferramentas de 

eLearning (como se viu na secção anterior), pela observação da Figura 2 constata-se que não foi essa a 

sua prática no passado. Para a maioria dos alunos, a utilização de ferramentas de eLearning foi uma 

novidade – 51,7% usaram-nas pela primeira vez no contexto desta disciplina, contra 48,3% que já tinham 

tido contacto com elas, mas basicamente, na forma de CD-ROMs. Isso mesmo comprova-se através das 

respostas ilustradas pelos dois últimos gráficos da Figura 2 – para mais de 80% dos alunos foi uma 

novidade usarem screencasts e um site de apoio às aulas (do tipo da plataforma Moodle ou não). 
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Figura 2 – Novidade do eLearning para os alunos 

 

No que diz respeito às preferências dos alunos (ver Figura 3), verificaram-se duas tendências 

claras. A primeira é que a esmagadora maioria dos alunos prefere ter as aulas no formato blended-

learning, talvez porque não é tão desconhecido do ambiente lectivo ao qual já estão habituados, que é o 

regime apenas presencial. A isso não será alheio o facto das ferramentas de eLearning serem 

desconhecidas da maioria dos alunos, como se viu anteriormente. A segunda grande tendência é que os 

alunos preferiram os screencasts em detrimento da plataforma Moodle, apesar desta última conter muitas 

mais actividades e incluir interacção que não está presente nos screencasts. Ou seja, os screencasts 

funcionaram como um material didáctico de uma só direcção – professor-aluno – e de certa forma são 

uma «reincarnação» das tradicionais cassetes de vídeo utilizadas há duas ou três décadas nos cursos de 

formação a distância. A principal razão para esta preferência deve-se ao facto dos alunos considerarem 

que aprenderam mais através dos screencasts do que via plataforma Moodle, como se verá na próxima 

secção deste artigo. 

 

 
Figura 3 – Preferência dos alunos 

 

Utilidade das Ferramentas de eLearning para a Aprendizagem dos Alunos 

 

Para poder analisar a importância que os alunos atribuíram a cada uma das metodologias de ensino 

e ferramentas de eLearning utilizadas durante a experiência, torna-se necessário proceder à sua listagem 

(ver Tabela 3). Aos alunos foi solicitado que avaliassem, segundo uma escala de Likert de 5 pontos, qual 

a utilidade que essas metodologias/ferramentas tiveram para a sua aprendizagem. Além dessa 

classificação ordinal de cada tópico da Tabela 3, também se pediu aos alunos que escolhessem a 

metodologia/ferramenta que mais contribuiu para a sua aprendizagem, ou seja, se tivessem que escolher 

apenas uma das dezoito, qual seria aquela através da qual eles mais aprenderam? 
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Tabela 3 – Metodologias e ferramentas utilizadas no estudo 

Foi útil para a minha aprendizagem… 

Ver os screencasts das aulas. 

Assistir às aulas expositivas. (ouvir e ver, de forma  passiva, o prof. a apresentar acetatos e afins) 

Acompanhar as aulas demonstrativas. (ouvir, ver e fazer o que o prof. está a demonstrar - ex.: como pesquisar na Scielo) 

Fazer os exercícios nas aulas. (aplicar os conheci/tos adquiridos a um problema novo c/ o mín. de apoio do prof.) 

Fazer os exercícios fora das aulas. 

Fazer a prova-modelo fora das aulas. 

Fazer os trabalhos de grupo fora das aulas. 

Defender os trabalhos de grupo nas aulas. 

Fazer as lições interactivas da Moodle. 

Fazer os testes interactivos da Moodle. 

Participar nos fóruns da Moodle. (p/ esclarecer dúvidas, partilhar informações, ser informado de avisos/notas) 

Participar nos wikis da Moodle. (p/ partilhar informações e beneficiar dos contributos dos outros colegas) 

Participar nos glossários da Moodle. (p/ partilhar informações e beneficiar dos contributos dos outros colegas) 

Usar o chat da Moodle. (p/ esclarecer dúvidas, partilhar inform., discutir assuntos de interesse p/ a disc.) 

Usar o sistema de mensagens da Moodle. (p/ esclarecer dúvidas, partilhar inform., discutir assuntos de interesse p/ a disc.) 

Ler os documentos d’apoio em formato electrónico. (PDF’s (inc. resolução), PowerPoints e páginas Web / na Moodle ou 

não) 

Ler a Visão Geral e Objectivos + Sumário de cada aula. 

Ler os materiais de apoio em papel (ex.: sebentas). 

 

Convém referir que nem todos os tópicos da Tabela 3 foram de cariz obrigatório, ou seja, os alunos 

podiam optar por realizar ou não algumas das actividades propostas durante o semestre. Daí que, 

excluindo os itens que foram avaliados por menos de metade dos respondentes (que foram três), os 

screencasts das aulas destacaram-se como a ferramenta de eLearning através da qual os alunos mais 

aprenderam, como ilustra a Figura 4. De seguida, surgem três metodologias que recolheram entre 13 e 

17% das preferências dos alunos, duas delas de âmbito presencial (acompanhar as aulas demonstrativas e 

fazer os exercícios nas aulas), e uma realizada em auto-estudo (fazer a prova-modelo fora das aulas). 

Apesar da prova-modelo estar disponível na plataforma Moodle, pode-se verificar pela Figura 4, que a 

primeira ferramenta puramente relacionada com a plataforma Moodle – as lições interactivas – surge 

apenas em sexto lugar nas preferências dos alunos e com apenas 3,8% das respostas. 

 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Ler os materiais de apoio em papel

(ex.: sebentas).

Assistir às aulas expositivas.

Fazer as lições interactivas da

Moodle.

Ler os documentos de apoio em

formato electrónico.

Fazer os exercícios nas aulas.

Fazer a prova-modelo fora das aulas.

Acompanhar as aulas demonstrativas.

Ver os screencasts das aulas.

Qual das componentes contribuiu mais para a aprendizagem do aluno?

 
Figura 4 – Metodologias e ferramentas mais úteis para a aprendizagem dos alunos 

 

Cruzando estes resultados com a classificação ordinal de cada tópico da Tabela 3, verifica-se que 

as primeiras cinco metodologias/ferramentas da Figura 5 são as mesmas da Figura 4, mas não pela mesma 

ordem. No entanto, a utilidade percebida dessas cinco metodologias/ferramentas situa-se muito perto do 

valor máximo de 5, que significa concordância total com a afirmação: “Foi útil para a minha 

aprendizagem…”. 
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Ler os materiais de apoio em papel

(ex.: sebentas).

Ler a Visão Geral e Objectivos +

Sumário de cada aula.

Fazer as lições interactivas da

Moodle.

Fazer os testes interactivos da

Moodle.

Ler os documentos de apoio em

formato electrónico.

Fazer os exercícios nas aulas.

Ver os screencasts das aulas.

Acompanhar as aulas demonstrativas.

Fazer a prova-modelo fora das aulas.

Foi útil para a aprendizagem do aluno...

 
Figura 5 – Utilidade das metodologias e ferramentas para a aprendizagem dos alunos (média aparada a 5%) 

 

Em suma, comparando o total de preferências apresentado na Figura 4, verifica-se que as 

componentes presenciais (“Acompanhar as aulas demonstrativas”, “Fazer os exercícios nas aulas”, e 

“Assistir às aulas expositivas”), foram consideradas as mais importantes para a aprendizagem, por 32,1% 

dos alunos; enquanto as componentes a distância (todas as outras cinco da Figura 4), foram consideradas 

as mais importantes por 67,9% dos alunos. Este facto pode ser interpretado como uma valorização que os 

alunos fazem das componentes a distância, ou seja, eles já não consideram que o mais importante é 

frequentar as aulas presenciais, desde que tenham alternativas remotas para assimilarem os conceitos e 

competências em causa. 

Por outro lado, se compararmos o total das preferências da mesma Figura 4, mas dividindo entre 

metodologias/ferramentas puramente electrónicas (“Ver os screencasts das aulas”, “Ler os documentos de 

apoio em formato electrónico”, e “Fazer as lições interactivas da Moodle”), e metodologias/ferramentas 

tradicionais (presenciais e/ou baseadas em papel – todas as outras cinco da Figura 4), chega-se à 

conclusão que as metodologias mais tradicionais foram as mais importantes para a aprendizagem de 

49,1% dos alunos. Ou seja, a maioria dos alunos continua a valorizar a tecnologia educativa, mas com 

uma pequena diferença em relação aos métodos mais tradicionais. 

Estas constatações podem ser explicadas pelo factor «novidade» de que estas ferramentas de 

eLearning se revestem. Como se viu nas secções anteriores, para a maioria dos alunos foi a primeira vez 

que tiveram contacto com este tipo de ferramentas; logo, ainda há um factor de desconhecimento que os 

conduz a refugiarem-se nos métodos mais tradicionais, que lhes são mais familiares. 

 

Preferência dos Alunos pelas Ferramentas de eLearning 

 

Nesta secção far-se-á uma análise em tudo semelhante à da secção anterior, mas agora sob a 

perspectiva da preferência ou gosto que os alunos tiveram em aprender com cada uma das metodologias 

de ensino e ferramentas de eLearning utilizadas durante a experiência. Por outras palavras, e invocando a 

listagem da Tabela 3, as frases a classificar de 1 a 5 já não começavam por: “Foi útil para a minha 

aprendizagem…”, mas sim por: “Gostei muito de aprender por…”. Da mesma forma, além da 

classificação ordinal de cada um das dezoito metodologias/ferramentas, também se pediu aos alunos que 

elegessem uma única metodologia/ferramenta que fosse a sua preferida para aprender. Pareceu pertinente 

aos investigadores colocar as questões nestas duas perspectivas (utilidade vs. preferência), porque um 

aluno pode ter aprendido mais através de uma metodologia/ferramenta, mas ter gostado mais de aprender 

através de outra metodologia/ferramenta diferente da primeira. 

Mais uma vez e como ilustra a Figura 6, os screencasts das aulas foram, de forma ainda mais 

evidente, os que mais se destacaram como a ferramenta de eLearning preferida pelos alunos. De seguida, 

surgem as mesmas quatro metodologias/ferramentas que na Figura 4, mas não pela mesma ordem, ou 

seja, a prova-modelo passou do terceiro para o quinto lugar nas preferências dos alunos. Isto significa 

que, apesar de ter contribuído em grande medida para a aprendizagem dos alunos, eles não sentiram tanto 

prazer em realizar a prova-modelo, provavelmente por anteciparem o principal momento de avaliação 

enquanto executavam essa prova. 
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No que diz respeito à plataforma Moodle, pode-se verificar que também na Figura 6, a primeira 

ferramenta puramente relacionada com essa plataforma – os testes interactivos – surge apenas em sexto 

lugar nas preferências dos alunos e com apenas 3,7% das respostas. De qualquer forma, é curioso 

verificar que os alunos acharam mais útil para a sua aprendizagem, realizarem as lições do que os testes 

(ver Figura 4), mas tiveram mais gosto em efectuar os testes do que as lições. Este facto pode explicar-se 

por as lições transmitirem conteúdos de aprendizagem, terminados com perguntas de controlo, enquanto 

os testes apenas contêm perguntas sem um enquadramento teórico. Ou seja, as lições visam promover a 

aprendizagem dos alunos, mas exigem uma dedicação de tempo mais elevada (daí terem aprendido mas 

gostado menos), enquanto os testes visam diagnosticar ou avaliar se essa aprendizagem foi atingida e 

exigem menos tempo para serem respondidos (daí terem aprendido menos mas gostado mais). 

 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Fazer os trabalhos de grupo fora das aulas.

Fazer os exercícios fora das aulas.

Ler os materiais de apoio em papel (ex.: sebentas).

Fazer as lições interactivas da Moodle.

Assistir às aulas expositivas.

Fazer os testes interactivos da Moodle.

Fazer a prova-modelo fora das aulas.

Ler os documentos de apoio em formato electrónico.

Fazer os exercícios nas aulas.

Acompanhar as aulas demonstrativas.

Ver os screencasts das aulas.

Qual das componentes foi a forma preferida do aluno para aprender?

 
Figura 6 – Metodologias e ferramentas preferidas pelos alunos 

 

De novo, cruzando estes resultados com a classificação ordinal de cada tópico da Tabela 3, 

verifica-se que as primeiras cinco metodologias/ferramentas da Figura 7 são as mesmas da Figura 6, mas 

não pela mesma ordem, com a prova-modelo a passar da quinta para a primeira posição. Outro facto a 

salientar é o surgimento do sistema de mensagens da plataforma Moodle na oitava posição da Figura 6. 

Na realidade, essa funcionalidade da plataforma não foi explorada formalmente para transmitir conteúdos 

didácticos no sentido professor-aluno, mas rapidamente reuniu as preferências dos alunos como forma de 

comunicação rápida dentro da turma, quer seja para se ajudarem mutuamente, quer seja para socializarem 

uns com os outros. 

Aliás, convém referir que num estudo prévio realizado com o mesmo tipo de alunos, se constatou 

que os mesmos tendiam a ser mais solidários uns com os outros, na plataforma Moodle do que no 

contexto presencial (Jesus & Moreira, 2008b). 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Ler a Visão Geral e Objectivos +

Sumário de cada aula.

Usar o sistema de mensagens da

Moodle.

Fazer os testes interactivos da

Moodle.

Fazer as lições interactivas da

Moodle.

Fazer os exercícios nas aulas.

Acompanhar as aulas demonstrativas.

Ler os documentos de apoio em

formato electrónico.

Ver os screencasts das aulas.

Fazer a prova-modelo fora das aulas.

O aluno gostou muito de aprender por:

 
Figura 7 – Preferência dos alunos pelas metodologias e ferramentas (média aparada a 5%) 
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Conclusão 

A principal conclusão deste estudo é que os alunos não só preferem os screencasts como forma de 

aprender, mas também que os consideram a ferramenta mais eficaz para assimilarem essa aprendizagem. 

Essa preferência foi manifestada pelos alunos de forma contundente, uma vez que mais de 40% dos 

alunos elegeram essa ferramenta, tendo a segunda escolha ficado com menos de metade das preferências. 

Estes resultados são coerentes com as declarações de Kumar & Govindaraju (2007), que 

consideram que os screencasts tendem a tornar-se uma técnica muito popular para distribuir 

conhecimento de elevada qualidade a baixo custo. E isto considerando o elevado custo da mão-de-obra 

docente qualificada e a relativa ineficácia dos sistemas tradicionais de formação baseada em computador. 

Os mesmos autores dão como exemplo, que os organizadores de um seminário tecnológico podem gravar 

o evento em screencasts, quer seja para os distribuir em DVD aos participantes presenciais, quer seja para 

os vender, mais tarde, às pessoas que não puderam comparecer ao evento (por questões de tempo, 

distância ou dinheiro), dessa forma gerando uma receita adicional para a organização do evento e 

facilitando o acesso à informação, a uma audiência virtualmente ilimitada. 

Outra das conclusões deste estudo é que as aulas tradicionais (presenciais) ainda reúnem muitas 

preferências por parte dos alunos. Não tanto as aulas puramente expositivas, que já não se coadunam com 

os actuais estilos de aprendizagem dos adolescentes de hoje, mas as aulas demonstrativas e as que 

recorrem às metodologias de Problem-based Learning (PBL). Segundo Duch, Groh, & Allen (2001), o 

PBL baseia-se na crença que a aprendizagem é mais efectiva quando os alunos se envolvem activamente 

e aprendem num contexto semelhante aquele em que o conhecimento irá ser utilizado. Efectivamente, 

tanto a prova-modelo, como os exercícios propostos ao longo da disciplina simulavam situações reais de 

trabalho, nas quais os alunos virão a situar-se, razão pela qual eles valorizaram essas componentes logo a 

seguir aos screencasts das aulas. 

Por fim, referir que a plataforma Moodle, apesar de ter sido bastante dinamizada por parte do 

docente e acedida por parte dos alunos, não reuniu as principais preferências dos mesmos. Das várias 

componentes incluídas na plataforma, foi estranho constatar que a mais valorizada foram os documentos 

em formato electrónico, que mais não eram que recursos estáticos em formato PDF. Essa preferência só 

se compreende porque esses documentos em PDF continham as resoluções de alguns dos exercícios 

propostos. No que diz respeito às actividades interactivas na plataforma Moodle, os alunos referiram as 

lições e os testes, mas em posições afastadas das primeiras cinco escolhas. 

Para tentar compreender estes resultados de forma mais exaustiva, torna-se necessário proceder a 

uma análise mais completa dos dados, nomeadamente, fazendo o cruzamento das preferências com a 

participação dos alunos (tempo dedicado), o seu desempenho (notas obtidas), a sua motivação, o seu 

ponto de partida (conhecimentos prévios), entre outras. Essa análise será o próximo passo deste projecto 

de investigação, não apenas para este grupo de 58 alunos, mas para um grupo mais vasto de cerca de 150, 

que inclui outros cursos e outro tipo de alunos. Esses resultados serão divulgados na tese de doutoramento 

de que este estudo é uma pequena parte. 
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