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Resumo 

 

 

Com o Plano Tecnológico, as famílias, até ao ano letivo 2010/2011, conseguiram 

adquirir um computador Magalhães, a custo acessível e para cada elemento de seis anos 

de idade.  

Assim, o equipamento proporciona desde cedo a utilização das TIC. O decreto-lei n.º 

139/2012 reforça que no primeiro ciclo é importante a articulação entre as áreas 

disciplinares e as tecnologias de informação e comunicação. Reuniram-se as condições 

para ser implementado um projeto, onde em sala de aula e em casa os alunos do terceiro 

ano de escolaridade do ensino básico, conseguissem utilizar o computador Magalhães e 

respetivo software, de forma complementar e criativa.  

Essa integração foi visível em todas as áreas disciplinares, no entanto, este Projeto 

revela especial enfoque à área da Língua Portuguesa, em articulação com as áreas 

artísticas e as TIC.  

Com a atividade concluída, o passo seguinte foi a publicação em blogues que, além de 

promoverem elevada acessibilidade e motivação nos alunos, coloca-se ainda o 

computador Magalhães ao serviço da rede comunitária, promovendo uma maior 

visibilidade das atividades dos alunos junto da comunidade escolar.  

O estudo revelou que esta articulação é enriquecedora, tanto ao nível da criatividade 

como da expressão escrita. 

 

 

Palavras-chave: Arte; Português; 1º CEB; 3º Ano; TIC; TPC. 
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Abstract 

 

 

The Technological Plan, approved in 2007, was the largest program of technological 

innovation in Portuguese schools.  

The Technological Plan provided the Portuguese families the opportunity to buy an 

affordable computer for every six years old child, and to transform the Portuguese 

schools, preparing the young generations for the knowledge society. This equipment 

provides an early use of ICT. The Law 139/2012 emphasizes that in the first cycle of 

studies it is important to infuse the digital technologies in the curriculum. These were 

the essential conditions to develop a class project, where the pupils creatively used their 

computers and the software, both in the classroom and at home. 

This integration was visible in all subject areas; however, this research focuses on the 

activities developed in Portuguese, Arts and ICT. 

A blog was used to publish the pupils’ activities and artifacts, providing high 

accessibility both to parents and the community, which was highly motivating to the 

pupils. In this paper we describe the successful attempts to develop e-learning in third 

grade class. 

 The project revealed that articulating the curriculum areas through ICT is rewarding, 

both in terms of creativity, writing skills and visibility of the students’ and teachers’ 

activities. 

 

Keywords: arts; e-learning; first cycle; homework; ICT; Portuguese; third year.  
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto que ora se apresenta foi realizado no âmbito do Mestrado em 

Educação, área de especialização Tecnologias de Informação e Comunicação e 

Educação, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Este é um trabalho de 

projeto desenvolvido numa escola de primeiro ciclo de escolaridade. Esta escolha foi 

possível não só por conveniência, ou seja, a professora é também a investigadora, como 

também pela gentileza do Mega Agrupamento. 

A escolha deste nível de ensino teve também em conta, o número reduzidos de 

estudos, que envolvem a modalidade de b-learning, nesta área e neste nível de ensino. 

As novas reformas do ensino incidiram também nesta escolha. 

No primeiro ciclo, a Área de Projeto, o Estudo Acompanhado e a Educação para 

a Cidadania são áreas não disciplinares que “devem ser desenvolvidas em articulação 

entre si e com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos 

com as tecnologias de informação e da comunicação, e constar explicitamente no plano 

de turma” Ministério de educação, (Decreto lei n.º 139/2012). Com o plano tecnológico, 

as famílias e a as escolas ficaram substancialmente munidas de equipamentos de 

acessibilidade e promoção à utilização das TIC. 

Contando com estas medidas, e com metas de aprendizagem cada vez mais 

exigentes, é fundamental a integração das TIC de forma a criar recursos para a frequente 

articulação com os conteúdos programáticos, nos domínios da língua materna, das 

expressões e dos digitais. Promover atividades de relação de forma em que alunos com 

idades compreendidas entre sete e oito anos, inscritos no terceiro ano de escolaridade, 
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sintam motivação e a facilidade para aquisição de novas aprendizagens foi um dos 

objetivos do projeto. 

Assim, foram utilizadas ferramentas da Web 2.0 que automaticamente foram 

substituindo a plataforma. Este projeto foi bastante benéfico para a Educação, tendo em 

conta que permitiu uma aproximação entre toda a comunidade educativa.  

Os objetivos do projeto constaram em: integrar as TIC no currículo; promover 

atividades TIC na escola e em casa; proporcionar ao aluno um desenvolvimento ativo e 

consciente ao nível das aprendizagens; aproximar a comunidade educativa, 

nomeadamente escola-família, reduzindo a distância cognitiva e comunicacional e 

promovendo simultaneamente a visibilidade e a compreensão do trabalho da turma por 

parte dos elementos da comunidade educativa não diretamente envolvidos nas 

atividades; perceber se na utilização das TIC existem diferenças culturais.  

Quanto às perguntas de investigação, colocaram-se de forma a convergir com os 

objetivos e foram: 1) Que ferramentas e atividades se mostram mais adequadas à 

integração das TIC no currículo?; 2) A integração das TIC levanta problemas 

específicos em cada uma das áreas disciplinares?; 3) Há vantagens em introduzir 

trabalhos de casa que desenvolvam competências relacionadas com os conteúdos 

disciplinares e simultaneamente com as TIC?; 4) Quais são as atividades realizadas em 

casa que permitem esse desenvolvimento?; 5) Como é que os encarregados de educação 

percecionam as atividades realizadas em casa e na aula?; 6) Os alunos percecionam as 

vantagens e desvantagens inerentes ao projeto?; 7) Verificam-se diferenças da utilização 

das TIC determinadas por carateres demográficos, tais como o género ou a etnia?; 8) 

Qual é a importância que os alunos atribuem à utilização dos programas utilizados nas 
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atividades?; 9) Os comportamentos dos alunos na utilização das TIC são iguais perante 

as diferentes atividades? 

Estas questões foram respondidas tendo em conta dois tipos de momento do 

projeto: um, em atividades orientadas, onde foram exploradas ferramentas como word, 

paint, powerpoint, Youtube, blogspot, facebook, que incluem os trabalhos feitos na aula 

e em casa, e outro, as atividades não orientadas, onde os alunos, de forma, autónoma 

tiveram liberdade para explorarem as ferramentas que achassem mais adequadas de 

acordo com os seus interesses, em trabalhos de pares. 

Este projeto alcançou resultados esperados tendo em conta que permitiu a 

visibilidade e interação com os alunos e com os encarregados de educação, envolvendo 

toda a comunidade educativa e permitiu a articulação entre as TIC e o programa de 

Língua Portuguesa e de Artes. 

Nem todas a observações verificadas eram esperadas. O projeto despertou para 

as atitudes e formas de aprender diferentes, tanto no comportamento dos alunos nas 

diversas atividades, como diferenças na utilização das TIC determinadas por carateres 

demográficos, tais como o género ou a etnia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I - REVISÃO DA LITERATURA 

______________________________________________________________________ 
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B-LEARNIG 

 

Perante uma época de mudanças tecnológicas, o sistema educativo teve e tem 

que se adaptar, utilizando e aplicando algumas ferramentas e opções de comprovado 

sucesso educativo.  

Tal como Twigg, Veronikas  e Shaughnessy (2004), referem, num mundo com 

soluções hibridas como aquele em que vivemos, em que professores e estudantes 

convivem num mundo presencial e num mundo online, a mistura da aprendizagem 

presencial com o trabalho online faz enorme sentido. No primeiro ciclo, esses encontros 

realizam-se entre professores com frequência e entre alunos em menor frequência tendo 

em conta a faixa etária e as aprendizagens progressivas que efetivamente os alunos vão 

adquirindo.  

Um exemplo da funcionalidade do b-leaning em educação, verificou-se entre a 

matemática e as TIC, onde no ensino básico foi implementado o sistema b-learning. Os 

conteúdos Matemáticos e as ferramentas foram transmitidos pelas sessões presenciais e 

o desenvolvimento do trabalho individual do aluno em sessões não presenciais. Os 

resultados mais relevantes referem-se ao nível dos comportamentos e atitudes, notando 

a investigadora um maior envolvimento por parte dos alunos mais problemáticos que 

também participaram nas tarefas que eram colocadas no site. 
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Definição de B-learning 

O conceito de b-learning não tem uma definição universal, nem particularmente 

científica. Para Garrison e Kanuka (2004) a aprendizagem mista é aplicável nas 

instituições de ensino tradicionais, e permite melhorar a eficácia, através de 

experiências de aprendizagem significativas. Bonk (2006) define a aprendizagem mista, 

integrando três elementos definidores: a combinação de modalidades de distribuição, a 

combinação de ensino online e presencial e a combinação de métodos de ensino.   

Em educação, o mais frequente é ouvir falar em blended learning, aprendizagem 

mista ou aprendizagem híbrida, como um sistema recente de ensino e aprendizagem, 

que permite ao aluno e ao professor articular o trabalho de sala de aula com o trabalho 

autónomo dos estudantes.  

No projeto b-learning, os trabalhos de casa  e o computador Magalhães, no 1º 

ciclo do ensino básico, este  trabalho autónomo incidiu na realização dos trabalhos de 

casa e na consulta de blogues para consolidação as aprendizagens. Dziuban, Hartman, 

Juge, Moskal, e Sorg (2006, p. 197) consideram que o b-learning permite desenvolver 

competências de comunicação e de pesquisa da informação e pode “introduzir mudanças 

no modo como os professores ensinam e os estudantes aprendem, [com a introdução] de 

novas estratégias e recursos.” Tsai, Shen e Tsai (2011) referem que a aprendizagem 

mista é uma das tendências com maior desenvolvimento em educação e reforça a 

opinião da investigação anterior, nas vertentes do desenvolvimento de competências 

tecnológicas e comunicação. 
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Em suma, o conceito de blended learning, que passamos a designar de b-

learning, pode referir-se ao reforço das tecnologias digitais e do acesso à Internet em 

sala de aula, com a incorporação de atividades que recorrem aos multimédia, mas 

também às que permitem o desenvolvimento da interação, da colaboração  e da 

aprendizagem autónoma, através da articulação do trabalho em sala de aula com o 

trabalho em casa (Repnik & Grubelnik, 2010). 

 Todas as aceções referidas implicam ir além das estratégias tradicionais e 

convencionais de mobilização do conhecimento, não apenas através da sua transmissão 

mas, e sobretudo, da sua construção guiada, em que os alunos assumem maior 

protagonismo através de práticas exemplares com as tecnologias (Dede, 2000). Neste 

estudo, a oferta destas duas formas de ensino tornou-se um instrumento de 

aprendizagem e comunicação essencial. 

Com crianças de ensino básico, de idades compreendidas entre os seis e dez 

anos, o ensino b-learning começa de uma forma muito primitiva. Os alunos levam para 

casa trabalhos e enviam por via correio eletrónico ou estudam através de blogs e páginas 

da web. Outra das formas inovadoras foi o facebook, que tornou a comunicação entre 

professores e alunos mais constante porque, ao contrário do msn, que implica que os 

estudantes estejam online quase especificamente para isso, o facebook, permite estar 

online para jogos ou pesquisas e, se o estudante quiser, para a comunicação por 

mensagem ou chat. 

 

Vantagens de B-learning no âmbito das aprendizagens 

As vantagens inerentes ao b-learning, são várias, para Paiva et al. (2003, p. 21-

22) as vantagens (virtudes) são: Flexibilidade dos horários e dos conteúdos 

disponíveis; Acessibilidade; Centralidade no aluno; Convergência com as 
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necessidades do aluno; Racionalização de recursos; Integração mais real de alunos 

com dificuldades; Interatividade.  

No primeiro ciclo de escolaridade do Ensino Básico, e com crianças de idades 

compreendidas entre os seis e os dez anos, o sistema b-learning permite que os alunos 

prolonguem a comunicação com o/a professor(a) e com os colegas, mesmo fora da sala 

de aula, mantenham a comunicação e prolonguem o trabalho orientado da aula, com um 

acompanhamento por parte do/da professor(a) ativo e evidente, responsabilizando-se 

por cumprir as tarefas propostas nos prazos estabelecidos.  

Estes casos verificam-se em envio de Trabalhos de casa por e-mail e em 

comunicações através do facebook. Verificam-se algumas solicitações de dúvidas e de 

ideias para atividades mesmo em chat e fórum de professores e de alunos. Aprender 

com as tecnologias (Jonassen, 2000) indica-nos que nestas situações onde se promovem 

aprendizagem, as TIC são utilizadas de forma didática e pedagógica. O aluno adquire 

conhecimentos usando as tecnologias. Assim, o importante é a forma como se utiliza a 

tecnologia. 

 

Desvantagens de B-learning no âmbito das aprendizagens 

Ao sistema B-learning têm sido dedicados muitos momentos de reflexão, 

muitos são os investigadores que questionam a pertinência deste tido de ligação e 

comunicação. 

Como desvantagens Paiva et al. (2003, p. 23-25) apontam: Falta de contacto 

humano, igualmente referido por investigadores como Garrison e Kanuka (2004); 

Problemas técnicos, também apontados por Graham (2006), Falta de "informação" 
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(formação) de professores e alunos, mencionados por Martyn (2003); Custo (Cook, 

Owston, & Garrison, 2004) e tempo exigido ao professor Wing, e Khe Foon (2011); 

Operacionalização das plataformas (King-Sing, Jeanne   & Jane Fung-King 2009); 

Certificação e standards  (Chubb, E., & Thomas, 2012); Avaliação e 

confidencialidade - seriedade, portfólios, avaliação presencial ou não (Nakayama, 

& Yamamoto, 2011).  

Devido às razões enumeradas anteriormente, este sistema, com alunos do 

primeiro ciclo de escolaridade não é completamente funcional, até porque muitos 

alunos não adquiriram os computadores Magalhães. Silva, Coelho, Fernandes e Viana 

(2010), num estudo sociológico sobre o computador Magalhães, referem que num 

agrupamento de Leiria, dos quinhentos e quarenta e oito alunos do primeiro CEB, 

apenas quatrocentos e trinta e oito adquiriram o Magalhães, sendo que os vinte por 

cento que não adquiriram estavam no quarto ano de escolaridade e quase no final do ano 

letivo. Por outro lado, muitos podem ser os alunos a não ter internet em casa. Muitas 

vezes não são autónomos na navegação, o que pode implicar uma supervisão ativa 

dos respetivos encarregados de educação. O tipo de navegação, que pode ser lenta, 

pode impossibilitar a pesquisa. 

 

Repositórios de conteúdos (you tube),  Facebook e Blogue 

O século XXI é um momento de revolução tecnológica onde a internet, e as 

operações em rede proporcionam uma eficaz fluidez de informação e comunicação. 

Surgem vários repositórios de conteúdos, redes sociais e blogues a favor da informação 

que rapidamente entra também no domínio da educação. 
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Os repositórios de conteúdos ajudam a não sobrecarregar os blogues, 

proporcionando assim aos alunos com ligações à web 2.0, rapidez de navegação, 

sendo esta relativa de acordo com o tipo de contrato com os servidores. 

Assim, a ferramenta You Tube, alojada em www.youtube.com apresenta-se 

como potencial repositor de filmes. Permite partilha de informações, atualização 

constante de notícias/filmes e consequentemente, e em termos pedagógicos, educação a 

distância, ou presencial, bem como, comunicação e informação com a Comunidade 

Educativa. Esta ferramenta pode ser partilhada em redes sociais ou blogues. Em 2005, 

Steve Chen, Chad Huley e Jawed Karim criaram o serviço You Tube para possibilitar a 

partilha de vídeos.  

Em novembro de 2006 foi comprado pela Google. Cruz & Carvalho (2007) 

defendem que o vídeo é um conjunto de informações técnicas ilustradas de sons e 

imagens que pode ser transmitido aos alunos. No entanto, o professor que conhece a 

turma deve selecionar o vídeo de acordo com a mesma. Se os estudantes se tornarem 

produtores terão uma noção mais concreta da informação transmitida pelos vídeos. Os 

mesmos autores realizaram um estudo a fim de averiguar o impacto da produção de 

vídeos. Os filmes eram realizados no Movie Maker e publicados no you tube. 

Concluíram que os alunos foram criativos e dinâmicos, pesquisaram e decompuseram 

filmes e músicas, tornando a temática da área de história mais interessante.  

Segundo Cruz & Carvalho, (2007, p. 246):  

Os progressos tecnológicos e o contributo das ciências de educação 

colocam ao alcance dos professores e dos alunos ferramentas inovadoras 

para o processo de ensino e aprendizagem, que corretamente aplicadas, 

 
 

http://www.youtube.com/
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podem colaborar para a criação de um papel ativo e eficaz na construção 

da sua aprendizagem. 

Em 2007, foi criado por Jason Smith o TeacherTube com a finalidade de 

partilhar vídeos e promover a comunicação entre um grupo mais restrito, o público do 

ensino e educação. 

O Facebook, é hoje em dia, um potencial elemento publicitário e navegador 

de informação e comunicação. Entre as plataformas de Redes Sociais, o facebook é 

o mais popular e muito utilizada por jovens e adultos. Souza e Deps (2012) não 

confirmam que os alunos que participam em redes sociais, apresentam uma escrita 

diferenciada daqueles que não participam. 

Os blogues são repositórios de textos que permitem ligações com várias 

ferramentas. Estes ficam alojados na web 2.0, permitem comentários, se os autores 

assim o quiserem. Em termos pedagógicos, o Brasil é um país pioneiro na 

divulgação da sua educação aos pais, aos alunos e aos colegas docentes por forma 

de blogues. Cruz, Moura, Pereira e Carvalho (2006) referem que o blogue permite e 

publicar gratuitamente e facilmente a informação, incluindo imagens e vídeos, 

centrando-se no conteúdo e não na interface. O Blogue foi criado no final da década 

de 1990 por Jorn Barger (Barbosa & Granado, 2004). Weblog  significa um diário 

alojado na Web com apontadores para outros sites, onde a informação está 

organizada da mais recente para a mais antiga. Este permite a entrada de opiniões, 

emoções e imagens. Os blogues podem se pessoais ou coletivos. 

Orihuela & Santos (2004) apontam como três vantagens da utilização de 

blogues, a facilidade de criação e utilização das ferramentas de publicação, a 
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possibilidade de utilização de interfaces e a existência de funcionalidades como 

comentários e arquivos. 

Para Barbosa e Granado (2004) os weblogs podem ser utilizados na 

educação, como ferramenta da comunicação e pertinente troca de experiências. Para 

Carvalho et al. (2006) o blogue pode ser um caderno, um portefólio, fórum, apoio à 

disciplina. Pode ainda ter ligações a sites com atividades orientadas e de pesquisa. 

Carvalho (2007) valoriza a importância dos textos ficarem acessíveis a toda a 

comunidade, podendo esta ler, comentar, avaliar e mesmo sugerir outras ligações. 

Para Clothier (2005) o blogue pode completar o ensino presencial, contendo avisos, 

indicações de trabalhos a realizar. Para Barbosa e Granado (2004), o trabalho, 

estando publicado em rede pública, torna-se mais respeitado, visto que é mais 

difícil e perigoso plagiar. 

Notamos que existe uma possível articulação entre o sistema b-learning e o 

blogue. O mesmo pode servir as sessões não presenciais de apoio e autonomia do 

estudante. O blogue pode ainda ser inserido na sessão presencial como portfolio de 

conteúdos. O blogue serve-se dos repositórios de conteúdos para o armazenamento 

e do facebook para a divulgação. 
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Os trabalhos de casa 

 

Os trabalhos de casa são objeto de controvérsia na Investigação em Educação.  

Neste capítulo é realizada uma breve revisão da literatura sobre a matéria, onde 

investigadores manifestam opiniões científicas e relevantes sobre o assunto.  

 

Definição de trabalhos de casa 

 

Os trabalhos de casa são alguns exercícios que os professores enviam para os 

alunos estudarem em casa ou realizarem fora da sala de aula. 

 

 O paradoxo que fundamenta a realização de trabalhos de casa 

 

Apesar da sua utilização em todas as culturas, o debate sobre as vantagens e 

desvantagens da marcação de trabalhos de casa pelos professores tem sido objeto de 

grande controvérsia (Landing-Corretjer, 2009) e são geralmente associados a um ensino 

baseado na memorização, no treino e repetição dos conteúdos transmitidos na sala de 

aula. 

Em alguma literatura (Kralovec & Buell, 2001), os trabalhos de casa são 

associados às práticas pedagógicas do século XIX, e a situações de ensino, em que o 

reduzido tempo escolar e na sala de aula, com estudantes de diferentes níveis, 
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justificava um trabalho intensivo dos estudantes, antes e depois da aula; os trabalhos de 

casa são ainda considerados pouco propensos à individualização do ensino e à 

diferenciação pedagógica.  

Desde finais do século XIX, a marcação de trabalhos de casa foi sujeita a intenso 

escrutínio, por um lado associado a preocupações com a saúde dos estudantes e, por 

outro, pela sua duvidosa importância académica (Skaggs, 2007) e excessiva 

interferência na vida familiar (Gill & Schlossman, 2004). Neste aspeto, Tam e Chan  

salientam que o envolvimento parental está relacionado com o grau de ensino e com o 

nível de instrução dos progenitores. Os representantes sindicais contribuíram para este 

movimento generalizado anti-tpc, argumentando que os trabalhos de casa, enquanto 

trabalho infantil, necessitavam de ser regulados (Kralovec & Buell), 2001.  

A investigação surgida no seguimento deste movimento levou a um consenso 

generalizado entre os investigadores de que os TPC nos níveis mais elementares de 

escolaridade não tinham efeitos positivos no sucesso académico (Otto, 1941, citado por 

Gill & Schlossman, 1996, p. 55).  

Contudo, a partir da segunda metade do Século XX, e em parte motivada pelos 

progressos científicos da União Soviética, assistiu-se à recuperação da importância dos 

trabalhos de casa, tendo-se presenciado, durante os anos sessenta, e por força das 

preocupações com o papel da escola na competitividade dos países, a um 

recrudescimento do interesse pelos trabalhos de casa, reforçado por novos argumentos.  

Em resposta aos especialistas da saúde mental, a American Association of 

Research in Education viria esclarecer que, no que diz respeito à saúde mental, as 

crianças e os jovens precisam se empenhar em tarefas fora da escola adequadas às suas 

capacidades individuais, pelo que os professores devem propor atividades de casa com 

um grau razoável de liberdade individual (Tam, 2009).  
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O trabalho de casa não deve prejudicar as experiências sociais, as atividades de 

ar livre, e o tempo a dedicar ao necessário descanso. O ambiente sociopolítico gerado 

pela guerra do Vietname viria a reforçar a argumentação a favor dos TPC. Através do 

documento A Nation at Risk (1983), o trabalho de casa voltou a ser discutido e o 

Departamento de Educação Norte-Americano publicou um documento, em que 

expressamente aconselhou a marcação de trabalhos de casa, fornecendo instruções 

específicas aos professores (What Works: Research on Teaching and Learning, 1968, 

citado por Gill & Schlossman, 2004, p. 179) e as escolas voltaram a prescrever 

trabalhos de casa nas idades mais jovens (Gill & Schlossman, 2000, p. 27). 

Assim, legitimou-se o princípio de que os professores podem marcar trabalhos 

de casa por diferentes razões, mas o entendimento atual da atividade prende-se com a 

individualização e a diferenciação do ensino e com uma perspetiva de ensino centrada 

no estudante, já que constitui uma extensão da atividade da aula, através da revisão e 

solidificação dos conteúdos, com propostas de trabalho individualizadas. É-lhes 

igualmente associada uma responsabilização dos estudantes pela sua aprendizagem, o 

desenvolvimento da autonomia e de competências de autorregulação (Jorge, 2007; 2008 

[Blog posts]; Skaggs, 2007).  

Existe assim, um real paradoxo entre fazer os trabalhos de casa é importante 

marcar para quem gosta que são os bons alunos, normalmente para que precisa, os 

alunos menos bons, pedem para não se marcar ou se for marcado, esses alunos nem 

sempre fazem (Meirieu, 1995). 

Outro aspeto refere-se a que nem sempre os trabalhos de casa ajudam a bem 

suceder os alunos. Quando “não perceber”, “não saber”, “não ter vontade de trabalhar” 

se tornar um erro, pior ainda, pois se o treino não sortir efeito, torna-se um sofrimento 

para os alunos (Meirieu, 1995).  
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No entanto, o inverso também é possível de suceder. Por essa razão, é muito 

difícil de estabelecer vantagens e desvantagens na marcação dos trabalhos de casa. 

Podemos falar em alguns aspetos para tornar os trabalhos de casa promotores de 

sucesso, mas não como receita. Cada aluno é igual a si mesmo e esse é o fator chave na 

marcação e realização dos trabalhos de casa. 

Muitas vezes quando o trabalho dos alunos é desvalorizado este sofrimento 

aumenta e o sucesso não se verifica.  

Além da organização pedagógica, como estabelecer o material necessário, 

adequar às temáticas das aulas. O local onde cada aluno realiza o seu trabalho de casa 

também é importante. No fundo o saber estudar e rever as matérias é a fonte de 

promoção para o sucesso, no local adequado e atempadamente. 
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O COMPUTADOR MAGALHÃES 

 

Para os alunos do primeiro ciclo de escolaridade, foi dada a oportunidade de 

adquirem a custo reduzido e tendo em conta o escalão social um computador 

Magalhães, produzido por J. P. Sã Couto. 

Este capítulo irá contextualizar a existência do computador Magalhães e 

caraterizar o computador e os respetivos sistemas operativos, abrindo assim o leque para 

a visualização de várias ofertas de atividades educativas. 

 

Origem do projeto relativo ao computador Magalhães 

Em Portugal o Plano Tecnológico (2007), é definido como “uma agenda de 

mudança para a sociedade portuguesa que visa mobilizar as empresas, as famílias e as 

instituições para que, com o esforço conjugado de todos, possam ser vencidos os 

desafios de modernização que Portugal enfrenta.” 

Baseado em três eixos, o Conhecimento, Tecnologia e Inovação, o projeto 

proporcionou a todos os alunos do primeiro ciclo, a custo reduzido ou mesmo zero, 

devido à comparticipação da Ação Social, tivessem um computador em casa. 

Esta estratégia ou processo de munir as famílias e consequentemente a educação 

com equipamentos tecnológicos origina que “O Plano Tecnológico constitui também o 

pilar para o Crescimento e a Competitividade do Programa Nacional de Acção para o 
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Crescimento e o Emprego, que traduz a aplicação em Portugal das prioridades da 

Estratégia de Lisboa.” 

 

Software educativo no computador Magalhães 

Fabricado e exportado pela J. P. Sá Couto, o computador Magalhães, um 

computador portátil português, em termos de hardware tem: um Processador: Intel 

Celeron M 900 MHz; Memória: 1GB; Disco rígido: 30 GB particionados do seguinte 

modo – 10GB Windows; 10GB Linux CM; 10GB Dados do utilizador; Ecrã: 9 

polegadas com uma resolução de 1024  RJ-45 para ligações à rede com fios; Webcam; 

Colunas de som; Microfone incorporado; Portas USB: 2; Leitor e gravador de cartões de 

memória SD (Secure Digital); Bateria de 3 células com autonomia estimada de 3 horas; 

Resistência: Choque e água; Peso: 1.4 Kg. 

O computador Magalhães apresenta-se ainda com dois sistemas operativos e 

dois ambientes, sendo um a caixa mágica, ambiente Linux e o outro Windows XP. Em 

termos de software, o Linux é acompanhado pela ferramenta de produtividade 

OpenOffice, um browser Firefox para navegação na Internet, pelo pacote educacional e 

recreativo GCompris. O ambiente Windows conta com o ambiente gráfico Magic 

Desktop e com o software de produtividade MS Office 2007, nomeadamente as 

aplicações Word, Powerpoint e Excel, e ainda a Diciopédia da Porto Editora. 

 

http://www.portatilmagalhaes.com/windows-magalhaes/magalhaes-windows-xp-com-magic-desktop/
http://www.portatilmagalhaes.com/windows-magalhaes/magalhaes-windows-xp-com-magic-desktop/
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METAS DE APRENDIZAGEM DAS TIC  

 

Este capítulo pretende apresentar algumas metas de aprendizagem orientadoras 

que foram propostas pelo governo e vigoram. As metas foram criadas com o objetivo de 

orientar a comunidade educativa para que no final de cada ciclo ou ano o aluno 

alcançasse aquele objetivo como capacidade de aproveitamento. 

A pertinência desta abordagem insere-se no tipo de atividades promovidas e pelo 

género de capacidades que as TIC desenvolvem nos alunos. 

 

Metas de aprendizagem das TIC no 1º ciclo 

As metas de aprendizagem foram propostas pelo governo e pretendem 

explicitar as capacidades que os alunos devem evidenciar” no final de cada um 

dos ciclos de escolaridade na área das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC). Em linha com os objetivos do projeto Metas de 

Aprendizagem, as metas têm como propósito último servir de orientação a 

todos os intervenientes no processo educativo, particularmente professores e 

educadores, relativamente à seleção de estratégias de ensino e de avaliação 

dos resultados da aprendizagem”. (Ministério da Educação, 2008) 

No primeiro ciclo, estas orientações estão definidas para que no quarto 

ano de escolaridade os alunos adquiram alguns conhecimentos das áreas TIC 

nos domínios da informação, comunicação, produção e segurança A ideia 
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chave (Ministério da Educação, 2008) é que as metas sejam uma referência a 

considerar por cada professor na sua área específica, no âmbito do 

desenvolvimento global do aluno, permitindo-lhe compreender em que 

matérias e em que fins aplicar as TIC. 

Assim, esta proposta, segundo o Ministério de Educação (2008), partiu 

da constatação que as TIC desempenham um papel central na sociedade 

contemporânea, e estando próximas dos alunos constituem um elevado 

potencial do desenvolvimento global dos indivíduos e da sociedade. 

Estas metas funcionam segundo o mesmo autor como uma estratégia de 

desenvolvimento individual dos alunos, quer numa perspetiva 

instrumental/operacional, o concebe indivíduos mais bem preparados para as 

exigências do mundo de trabalho e vida em sociedade, quer numa perspetiva 

de desenvolvimento individual e social, onde os indivíduos são 

intelectualmente mais fortes, mais ativos, participativos e integrados 

socialmente. 

O carater transdisciplinar, em que a definição baseia-se na colaboração das 

disciplinas entre si e também na existência de um pensamento organizador que 

ultrapassa as próprias disciplinas, segundo Costa (2011), acabou por ser uma 

excelente oportunidade para se equacionar de forma sistemática, a definição 

do que os alunos deverão adquirir nas áreas das TIC, nas diferentes fases do 

percurso escolar.  

Esta definição passa a apresentar-se segundo o mesmo autor como uma 

unidade de formação transversal, da responsabilidade de todas as disciplinas 

do currículo, sem pertencer a nenhuma delas. As metas, segundo Costa (2011),  
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 partem da identificação e reflexão sobre as dimensões da 

conduta humana e sobre os conteúdos científicos específicos em 

que as TIC poderão acrescentar valor, materializando-se em 

situações e oportunidades de trabalho dos alunos, mas também 

orientações para o trabalho do professor, tanto em termos de 

desenvolvimento curricular, como em termos da avaliação das 

aprendizagens propriamente ditas 

Segundo o mesmo autor, em toda a estrutura montada em torno das metas de 

aprendizagem existe uma lógica de ligação e interação entre os diferentes campos do 

conhecimento científico (áreas disciplinares), que articula de forma estreita com as 

aquisições de natureza transversal estruturantes para o desenvolvimento global do 

indivíduo, o que está expressamente indicado no Quadro 1 (Esquema conceptual de 

organização das aprendizagens com TIC de Fernando Costa). 

Quadro 1 

Esquema conceptual de organização das aprendizagens com TIC de Fernando Costa 

(2011) 

TECNOLOGIAS COMPETÊNCIAS 

(I) TRANSVERSAIS 

 GERAIS (III) 

 

 

 

 

 

 



23 
_____________________________________________________________________________ 

M A A E C É 
E U U X R T 
T T T P I I 
A O O R A C 
- - - E T A 
A A R S I  
P V E S V 
R A G Ã I 
E L U O D 
N I L  A 
D A A D 
I Ç Ç E 
Z Ã Ã  
A O O 
G   
E 
M 

COMPETÊNCIAS INFORMAÇÃO CONTEÚDOS 

TRANSVERSAIS 

EM TIC 

(II) 

 

SABER O QUÊ, SABER 

COM QUÊ, SABER COMO, 

SABER ONDE, SABER 

QUEM 

DISCIPLINARES 

ESPECÍFICOS 

 

COMUNICAÇÃO 

SABER O QUÊ, SABER 

COM QUÊ, SABER COMO, 

SABER SER 

PRODUÇÃO 

SABER O QUÊ, SABER 

COM QUÊ, SABER COMO, 

SABER SER 

SEGURANÇA 

SABER O QUÊ, SABER 

COM QUÊ, SABER COMO, 
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SABER SER 

 

Indicando uma análise do Quadro 1, Costa (2011) define a informação como a 

capacidade de procurar e de tratar a informação de acordo com objetivos concretos, 

investigação, seleção, análise e síntese dos dados; comunicação como capacidade de 

comunicar, interagir e colaborar usando ferramentas e ambientes de comunicação em 

rede como estratégia de aprendizagem individual e como contributo para a 

aprendizagem dos outros; produção como capacidade de sistematizar conhecimento 

com base em processos de trabalho com recurso aos meios digitais disponíveis e de 

desenvolver produtos e práticas inovadoras; e segurança como a capacidade para usar 

recursos digitais no respeito por normas de segurança. 

Desta forma, o Ministério da Educação define como metas de aprendizagem no 

domínio da informação as seguintes capacidades: meta final 1) – (meta 1) o aluno utiliza 

recursos digitais online e offline para pesquisar, selecionar e tratar a informação, de 

acordo com os objetivos definidos e as orientações fornecidas pelo professor; metas 

intermédias até ao quarto ano - (meta 1.1) o aluno reconhece diferentes ferramentas 

digitais de acesso à informação (dicionários digitais, enciclopédias digitais, motores de 

busca online, etc.) e identifica, com o apoio do professor as características de cada uma 

delas; (meta 1.2) o aluno prepara e realiza pesquisas digitais em endereços da internet 

fornecidos, motores de busca online e fontes offline, definindo previamente com o 

professor as ferramentas e as palavras-chave a utilizar; (meta 1.3) o aluno seleciona, 

com o apoio do professor, a informação resultante de pesquisas digitais, identificando as 

ideias centrais do conteúdo e verificando a sua pertinência face aos objetivos de 

pesquisa; (meta 1.4) o aluno classifica e organiza, em conjunto com o professor, a 
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informação selecionada recorrendo a ferramentas digitais adequadas (programas de 

gráficos e/ou de desenho, ferramentas para a criação de mapas conceptuais, etc.).  

No domínio da comunicação, o Ministério da Educação destaca as seguintes 

metas de aprendizagem: meta final 2) – (meta 2) o aluno comunica e interage com 

outras pessoas usando, com o apoio do professor, ferramentas de comunicação síncrona 

e assíncrona e respeitando as regras de conduta subjacentes; metas intermédias até ao 

quarto ano - (meta 2.1) o aluno reconhece diferentes ferramentas de comunicação 

síncrona e assíncrona (programas de mensagens instantâneas, voz por IP, correio 

eletrónico) e identifica, com apoio do professor, as características de cada um deles; 

(meta 2.2) o aluno comunica, sob a orientação do professor, com as outras pessoas, 

utilizando as funcionalidades elementares das ferramentas de comunicação escolhidas e 

com respeito pelas regras de conduta subjacentes; (meta 2.3) o aluno interage e colabora 

com outras pessoas, partilhando, sob a orientação do professor, ideias e trabalhos em 

espaços online previamente concebidos para o efeito (paginas web de projetos, blogue 

da turma, etc.).  

O Ministério da Educação define para o domínio da produção as seguintes metas 

de aprendizagem: meta final 3) - (meta 3) o aluno desenvolve, com o apoio e orientação 

do professor, trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais fornecidas, para 

representar conhecimentos, ideias e sentimentos; metas intermédias até ao quarto ano - 

(meta 3.1) o aluno reconhece, com o apoio do professor as características de diferentes 

ferramentas digitais (processamento de texto, programas de apresentações eletrónicas, 

programas de desenho, etc.); (meta 3.2) O aluno cria, sob a orientação do professor, 

documentos digitais simples (mapas de ideias, textos, relatos, apresentações eletrónicas, 

desenhos, etc.) como resultado de tarefas de aprendizagem; (meta 3.3) o aluno cria 
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documentos digitais originais, para exprimir ideias, emoções e sentimentos, utilizando 

as diferentes funcionalidades das ferramentas de desenho livre e produção de texto. 

Por fim, no domínio da segurança foram definidas as seguintes metas de 

aprendizagem: meta final 4) – (meta 4) o aluno adota comportamentos elementares de 

segurança na utilização das ferramentas digitais fornecidas, respeitando os direitos de 

autor; metas intermédias até ao quarto ano - (meta 4.1) o aluno reconhece, com a ajuda 

do professor, a existência de perigos na utilização de ferramentas digitais (para o 

utilizador e para os equipamentos) e adota comportamentos de segurança; (meta 4.2) o 

aluno identifica, com o apoio do professor, a autoria da informação disponibilizada nas 

fontes eletrónicas consultadas; (meta 4.3.) o aluno assume comportamentos que 

respeitam as regras de conduta online (“Netiqueta”) e as normas de utilização 

subjacentes a cada ferramenta digital. 

 

Importância da utilização e da transdisciplinaridade das TIC 

Estas metas aprendizagem atingiram um grau de importância tal, que estão já 

sujeitas a uma revisão curricular, onde se evidencia a transdisciplinaridade e a 

integração das TIC nas áreas curriculares como ferramenta de trabalho e ação.  

Segundo António e Coutinho (2012) é necessário até ao quarto ano de 

escolaridade produzir alfabetização tecnológica, pois é possível aprofundar 

esses saberes e consolidar metodologias inovadoras. A inclusão TIC no 

currículo pressupõe formação de professores. 

Segundo um estudo orientado por Felizardo e Costa (2012), no contexto 

de formação contínua, os formadores têm as condições necessárias para 
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contribuir para o desenvolvimento de competências técnicas dos professores 

na utilização das TIC, mas o mesmo não se diz para a integração pedagógica 

das tecnologias no currículo. 

Já Bastos e Jacinto (2012), num estudo relativo à integração pelos 

professores do primeiro ciclo do ensino básico, do concelho de Vila Real, 

referem que, com a análise estatística dos resultados verificaram que os 

professores com menos anos de serviço e situação profissional mais precária 

utilizam mais as tecnologias e sentem mais necessidade de formação.  

 Nesse mesmo estudo é indicado que a articulação se verifica com maior 

frequência nas áreas de Estudo do Meio, Matemática, Português e Área de 

Projeto. No estudo implementado não se verificou articulação entre as TIC e 

as áreas de Expressão Físico-Motora, de Expressão Musical, de Expressão 

Dramática e Expressão Plástica. 

Segundo Costa (2011), com a criação das metas e a oposição à criação 

das TIC como disciplina nos primeiros anos do ensino básico, conseguiu-se a 

familiarização precoce das crianças com as tecnologias digitais em ambiente 

escolar. Finalmente reuniram-se as condições necessárias para atribuir às TIC 

um lugar na escola. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Este capítulo focalizar-se-á na contextualização da ação, procedendo-se uma 

caraterização da turma envolvida no projeto, levantada segundo a ficha de identificação 

dos alunos da turma (Anexo I e II). Em seguida à descrição do projeto. A organização 

deste documento antecede a descrição do projeto, relativamente aos conceitos implícitos 

à metodologia de investigação utilizada, visto que o projeto foi pensado para atingir 

determinados objetivos e durante a aplicação foi elaborada uma investigação no âmbito 

etnográfico de forma a aferir os resultados. 

 

Contextualização da ação 

O projeto b-learning, os trabalhos de casa e o computador Magalhães no 

primeiro ciclo foi desenvolvido com crianças de idades compreendidas entre os sete e 

oito anos e aos seus respetivos encarregados de educação, numa escola de primeiro ciclo 

do centro de Lisboa. A mesma faz parte de um Mega Agrupamento, sendo uma das 

quatro estatais integradas no mega agrupamento. 

O projeto focalizou-se nas atividades e respetivas conclusões sobre a articulação 

das TIC com a Língua Portuguesa e com as Expressões, nomeadamente com a 

Expressão Plástica e a Expressão Musical.  

O projeto b-leaning, os trabalhos de casa e o computador Magalhães no primeiro 

ciclo incidiu em várias linhas de ação, tanto com atividades orientadas como não 
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orientadas. Nas atividades orientadas o blogspot, e os repositórios de conteúdos foram 

uma mais-valia, nas não orientadas, as contas de e-mail com chat e o facebook 

predominaram. Estas foram algumas das atividades mais requisitadas pelos alunos 

dentro de um leque vasto de atividades orientadas e não orientadas, e que podem ser 

consultadas na Figura 1, apresentada em seguida.  

 

Atividades Orientadas em sala de aula

Blogspot

Repositórios 
de 

conteúdos

Word

Power Point

Paint

Movie 
Maker

Gmail

Google

Atividades não Orientadas em sala 
de aula

Gmail: Chat

Facebook: 
jogos

Google

Blogspot

Figura 1. Ferramentas utilizadas nas atividades em sala de aula. 

Os alunos, durante o ano letivo e duas vezes por semana, levaram o computador 

Magalhães para a escola e nesses dias realizaram uma ou duas atividades orientadas de 

apoio às áreas curriculares e disciplinares, com recurso ao quadro interativo multimédia, 

para que este funcionasse como orientador de ação, facilitando a execução das 
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atividades. As atividades mais frequentes relacionadas com a articulação referida, 

passavam por completar um texto, ou escrever um outro texto, tendo como tema um 

motivo escrito ou uma imagem. Estas atividades eram processadas no Word, e na 

maioria das vezes acompanhadas por uma imagem que os alunos desenhavam no paint 

ou em papel, que posteriormente era digitalizado. 

 No final de cada um dos dias, levavam para trabalho de casa uma atividade para 

realizar no computador Magalhães que, por norma, era a conclusão da atividade 

promovida. Esta era enviada para a professora por via do correio eletrónico. 

Inovou-se com a gravação de músicas da área de expressão musical e depois de 

montado um filme pelo movie maker, era publicado num dos blogues e no facebook. 

Algumas destas atividades permitiram que fosse iniciado, ainda que de forma 

muito rudimentar o sistema b-learnig. As atividades estão enumeradas, conforme ilustra 

a Figura 2. 

Atividades 
em 

B-learning

TPC 
Processamento de 

textos e enviar 
pelo correio 

eletrónico gmail

Blogues
Consultar e interagir 
com os conteúdos e 

mensagens 
colocadas Facebook

Consultar, 
interagir e 

comunicar pelo 
chat 

 

Figura 2. Atividades em sistema b-learning. 
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As atividade abordadas nos parágrafos anteriores foram publicadas no facebook 

da turma através de - http://www.facebook.com/marlene.vieira.56211 , ou nos 

blogues: www.professoramarleneviera.blogspot.com,  www.escritacatita.blogspot.com. 

 www.umdolafa.blogspot.com e www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com. 

A Figura 3 demonstra como a integração das TIC com as áreas curriculares 

disciplinares. A interação com o Estudo do Meio não foi abordada anteriormente, tendo 

em conta que se realizaram apenas três atividades de pesquisa em atividades orientadas 

e as restantes atividades estiveram, na maioria das vezes, associadas principalmente a 

atividades da área da expressão plástica.   

 

Língua 
Portuguesa

• Processamento 
de texto no 
Word

Expressão 
Plástica

• Desenhos no 
Paint

• Fotos - jpg

Expressão 
Musical

• Gravações e 
composições 
no Movie 
Maker

Estudo do 
Meio

• Pesquisas Google 
• Articulação com 

Expressão Plástica 

Figura 3. Atividades e ferramentas utilizadas para a integração das TIC nas 

diversas áreas disciplinares e curriculares. 

http://www.facebook.com/marlene.vieira.56211
http://www.professoramarleneviera.blogspot.com/
http://www.escritacatita.blogspot.co/
http://www.umdolafa.blogspot.com/
http://www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com/
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Como se constatou de início que alguns alunos não tinham o computador em 

condições de ser utilizado, por estar avariado, conseguiu-se que os alunos que não 

tinham Magalhães ou se esquecessem dele, pudessem requisitar um computador na 

escola. 

Foi elaborado um questionário inicial aos encarregados de educação, com a 

finalidade de constatar se existiam algumas expectativas, que serão anunciadas no 

capítulo da discrição da ação, pois os pais em maioria proferiram que não tinham 

nenhum programa de utilização principal, gostariam que o computador fosse utilizado 

de forma ajudar no dia-a-dia. Relativamente à utilização do computador Magalhães esse 

questionário pretendia ainda ser indicador da reunião de todas as condições para que o 

trabalho de escola tivesse continuidade em casa e fosse assim iniciado de uma forma 

muito rudimentar um sistema de blended-learning.  

Foram realizados registos (Anexo V) os comportamentos dos alunos face às 

atividades propostas. Por exemplo, após a criação de um texto e consequentemente a 

realização de um trabalho de plástica, eram de imediato tiradas fotografias para colocar 

no facebook ou no blogue, para que os encarregados de educação conseguissem em 

tempo real acompanhar os seus educandos. Os alunos que na sua autoavaliação do 

trabalho consideravam que a sua prestação não estava ao nível das suas capacidades 

diziam logo: «Professora, vai colocar este trabalho no facebook? É porque se colocar, eu 

apago a identificação.», revelando que estariam preocupados com a sua imagem e que 

tinham a consciência plena que o seu trabalho não estava ao nível de ser divulgado em 

página social. 
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Assim, o projeto foi aplicado numa turma de terceiro ano de escolaridade. Os 

alunos tinham entre sete e oito anos com algumas exceções como é o caso dos alunos 

estrangeiros provenientes da China e de Angola que tinham onze anos. 

A turma era constituída por vinte e três alunos, sendo cinquenta e sete por cento 

de alunos do género feminino e quarenta e três por cento do género masculino. Setenta e 

quatro por cento dos alunos da turma eram provenientes de Portugal com nacionalidade 

portuguesa e vinte e seis por cento de nacionalidade estrangeira, sendo um elemento de 

cada um dos países que passo a indicar: Rússia, China, Paquistão, Angola, Cabo Verde, 

Nigéria. 

Conforme indica a Figura 4, no Inquérito inicial aos Encarregados de Educação, 

verificou-se que setenta e oito por cento dos alunos tinham ligação à web 2.0 em casa e 

vinte e dois por cento não tinham ligação à web em casa. Cinquenta e sete por cento dos 

alunos já tinham facebook, criado pelos respetivos encarregados de educação e quarenta 

e três por cento não. Sendo que dezasseis por cento dos alunos tinha um próprio e 

quarenta e um por cento consultava o facebook pelo dos respetivos pais, como está 

indicado na figura 4. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Internet Facebook

sim

não

  

Figura 4. Ligações à Internet e rede social utilizadas 
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Destas crianças, cinquenta e sete por cento viviam só com um cônjuge e 

quarenta e três por cento viviam com os dois. Setenta e quatro por cento das crianças 

recebiam subsídio de Acão social escolar. 

Relativamente, ao nível de escolaridade dos encarregados de educação, falamos 

em quarenta e quatro por cento de Encarregados de educação tem o primeiro ciclo 

completo, zero por cento tem o segundo ciclo, nove por cento, o terceiro ciclo, trinta e 

cinco por cento, o ensino secundário e treze por cento com grau de licenciatura.  

Em termos de empregabilidade, treze por cento dos encarregados de educação 

estavam desempregados, quarenta e quatro por cento estavam dedicados ao setor dos 

serviços, quatro por cento ao setor da Saúde e nove por cento ao sector da educação. 

Depois de analisar estes fatores podemos dizer que em termos sociais, estamos 

perante uma turma bastante heterogénea.  

 

Descrição do Projeto 

Na descrição da projeto, carateriza-se a ação de duas formas distintas, separando 

as atividades orientadas das não orientadas. 

Esta divisão tem fundamento, porque nas atividades orientadas, a investigadora é 

totalmente participante, e nas atividades não orientadas a investigadora assume um papel 

de observadora não participante, passando apenas a observar o que os alunos fazem nas 

sessões de hora e meia, sem intervir. 



35 
_____________________________________________________________________________ 

Estas duas formas de atividades foram pensadas para que nas atividades 

orientadas fossem proporcionados aos alunos momentos de aprendizagem de carater 

transdisciplinar, com apoio da professora.  

Nas atividades não orientadas abriu-se espaço para que, num ambiente menos 

formal, os alunos trabalhassem de forma autónoma as metas de aprendizagem, no âmbito 

das TIC no primeiro ciclo.  

Podemos ainda dizer que nas atividades orientadas a avaliação das capacidades 

que os alunos adquiriram serve para que o professor perceba se pode aplicar uma nova 

atividade ou não. Nas atividades não orientadas, a avaliação das capacidades dos alunos é 

mais notória porque não sugere interferências da professora. Esta avaliação, ao contrário 

do que acontece nas atividades orientadas, não é útil para a planificação da sessão 

seguinte.  

Existe ainda um sistema de aprendizagem que é consequente às duas formas 

distintas de atividades, caraterizando-se como uma atividade orientada apenas pelo 

carater de instrução e orientação dada pela professora, que é o sistema B-learning, muito 

evidente no trabalho autónomo dos alunos.  

Esta questão surge, visto que os trabalhos de casa e a consulta dos projetos da 

turma na web são marcados nas sessões orientadas mas, como foi constatado, alguns 

alunos, até nas sessões não orientadas, aproveitavam o tempo para desenvolver o trabalho 

autónomo e enviar os trabalhos de casa.  

O processo utilizado para o envio de trabalhos de casa, foi: enviar os 

documentos via correio eletrónico, segundo uma conta do gmail. Esta atividade originou 

sessões síncronas em chat, que os alunos marcavam para os fins de semana ou tardes, 

depois da escola. A partir do dia em que esta atividade foi orientada aos alunos, era 
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frequente ouvir falar, em “Ontem, eu enviei-te uma  mensagem, não viste?”, como é 

constatável com a frase citada, esta atividade proporcionou também comunicação 

assíncrona entre os alunos.  

 

Atividades orientadas. 

Conforme foi enumerado na contextualização da ação, o projeto incluía que 

durante duas vezes por semana, pelo período de um ano letivo, os alunos levassem o 

computador Magalhães para a escola e lá fossem orientados para atividades.  

Estas atividades orientadas passavam por: saber colocar os conteúdos em 

repositórios; montar filmes no Movie maker; escrever e completar textos no word; 

utilizar o paint e o power point; colocar a informação na web, mais especificamente nos 

blogues; fotografar trabalhos artísticos e colocar online através do facebook. 

Nos pontos seguintes, serão descritas as formas como estas atividades foram 

desenvolvidas e abordadas as metas de aprendizagem TIC nas atividades propostas. No 

anexo III podem ser consultadas, as temáticas das atividades de forma detalhada. O 

anexo V apresenta os acontecimentos observados, de forma minuciosa, seguindo a ficha 

de observação estruturada (anexo IV). Algumas figuras apresentam exemplos de 

trabalhos realizados pelos alunos e serão referenciadas nos tópicos de atividades a que 

pertencem. 

Relativamente à planificação, foi elaborada uma análise, que abrange algumas 

questões observadas nos domínios dos alunos e da orientação do professor, que são 

enumeradas neste capítulo, para proporcionar uma melhor contextualização dos 

acontecimentos. 
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 Em termos de disciplina em sala de aula, apesar de a turma apresentar uma 

postura calma e um comportamento adequado, foi notório que, quando estávamos em 

momentos de utilização dos computadores Magalhães na sala de aula ou na sala de 

informática, o respeito pelas regras era mais evidente.  

Durante os momentos em que os alunos utilizavam o computador Magalhães, os 

mesmos não pediam para ir ao quarto de banho com a mesma frequência, ou seja, em 

atividades orientadas de sala de aula, sem a utilização do computador pediam cerca de 

duas vezes por dia para visitar o quarto de banho, em aulas na presença do computador 

Magalhães não pediam, salvo uma ou outra exceção. As atividades onde se utilizavam 

ferramentas de texto como o word, foram as atividades onde foi mais frequente a 

solicitação do apoio da professora e as necessidades fisiológicas foram mais frequentes. 

A escolha do espaço de informática com o apoio de um Quadro Interativo 

Multimédia, adiante designado por QIM, foi um passo para o rigor e o sucesso, 

implicando assim que os alunos respeitem regras e que façam os trabalhos conforme o 

pretendido. Os alunos sentiam-se mais apoiados e conseguiam seguir as orientações 

com mais eficácia, visto que os alunos podiam executar as ações e ver ao mesmo tempo, 

copiando a forma de agir. 

Os tempos onde não existem orientações  diretas, as solicitações aumentam, 

“estes períodos de tempo cuja rentabilidade pedagógica é duvidosa devem, tanto quanto 

possível, ser eliminados ou minimizados” (Morgado, 1997, p.57). Com a utilização 

informática e com a ajuda deste espaço, os referidos tempos foram quase inexistentes. 

A existência ou não de um aluno com necessidade educativas especiais ou como 

se designa por NEE, Necessidades Educativas Especiais, apresenta-se como um ponto 

importantíssimo da utilização das TIC, tendo em conta que depois “da clara 
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identificação das necessidades individuais, a intervenção pedagógica visando o seu 

desenvolvimento global terá que assentar no conhecimento tão claro quanto possível das 

competências do aluno” (Morgado, 1997, p. 27). Na turma estava integrada um aluno 

que no início do ano era considerado NEE, mas foi retirado, no entanto, foi pertinente 

lembrar que caso existisse algum caso e tendo em conta o caso específico teria que se 

apoiar este aluno individualmente ou até mesmo propor um trabalho individualizado e 

diferenciado e atividades alternativas, caso necessário e tendo em conta as patologias. 

 O planeamento foi organizado por unidades temáticas, desenvolvendo-se tendo 

em conta os seguintes aspetos: a experiência anterior dos alunos face ao Magalhães e 

QIM; às atividades e programas a utilizar, à terminologia específica a abordar, aos 

conceitos, conhecimentos a adquirir, para fazer a ponte com os já adquiridos, a 

informação a recolher, o trabalho e a metodologia a desenvolver, a avaliação do 

trabalho realizado.  

O trabalho de pares foi importante e não menos importante foi planificar este 

tipo de trabalho, para que os alunos investigassem e partilhassem informação. Nas 

atividades livres (não orientadas) essa foi uma exigência, para que, em termos 

pedagógicos, conseguíssemos averiguar se os alunos adquiriram a capacidade de 

aprender e partilhar a informação entre eles. 

De seguida apresenta-se a descrição das atividades orientadas (agrupando-as por 

conjuntos), as metas de aprendizagem e os respetivos locais de publicação, que foram 

referidos no capítulo anterior no tópico da instrumentação. 
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Repositórios de conteúdos. 

Para iniciar os trabalhos da web, a professora perguntou aos alunos quais os sites 

que eles conheciam. Em diálogo, eles disseram que eram o facebook, alguns sites de 

jogos e o you tube. Quando o you tube foi falado, surgiu uma imensa polémica em torno 

do assunto, porque muitos encarregados de educação não  permitiam que os seus filhos 

consultassem essa página pois, segundo os alunos, podiam aceder a alguns “filmes mal 

educados”.  

Depois de muito diálogo, a professora e os alunos chegaram à conclusão que os 

filmes só os viam se os procurassem e que era fácil encontrar alguns filmes construtivos 

no you tube. 

Foi assim que estes alunos descobriram que algumas escolas até colocavam no 

you tube filmes com os alunos a contar a tabuada. E começando pelos rapazes houve 

solicitação para ver filmes relacionados com músicas dos morangos com açúcar e golos 

de futebol. 

No entanto, o problema mantinha-se, porque teríamos que respeitar as regras 

dos pais, por verem filmes no you tube com a orientação do quadro interativo 

Multimédia, não poderiam passar a visualizar sozinhos em casa, porque existem regras 

impostas pelos encarregados de educação, e que estes alunos sabiam que tinham de se 

manter.  

Professora e alunos descobriram através de pesquisas no Google e da consulta 

na página que  www.vimeo.com para os filmes e www.photobucket.com seriam locais 

http://www.vimeo.com/
http://www.photobucket.com/
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menos mediáticos e com privacidades mais rígidas. A turma passou assim, e com a 

autorização dos encarregados de educação, a utilizar estes repositórios. 

As metas de aprendizagem desenvolvidas foram: (a meta 2.3) o aluno interage e 

colabora com outras pessoas, partilhando, sob a orientação do professor, ideias e 

trabalhos em espaços online previamente concebidos para o efeito (paginas web de 

projetos, blogue da turma, etc.), porque os alunos, com o apoio da professora, 

partilharam a informação em repositórios; (a meta 3) o aluno desenvolve, com o apoio e 

orientação do professor, trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais 

fornecidas, para representar conhecimentos, ideias e sentimentos, pois antes de 

colocarem a informação em repositórios os alunos, com o apoio da professora, tiveram 

que a organizar de forma a conseguir utilizar as diferentes opções dos repositórios; 

(meta 4.1) o aluno reconhece, com a ajuda do professor, a existência de perigos na 

utilização de ferramentas digitais (para o utilizador e para os equipamentos) e adota 

comportamentos de segurança, os alunos, com o apoio da professora, compreenderam a 

problemática das pesquisas, da exposição do utilizador e do que alguns downloads 

podem causar aos computadores.  

 

Completar textos – www.escritacatita.blogspot.com. 

Quando os alunos abriram pela primeira vez o computador Magalhães foi o 

momento de exaltação por parte dos alunos, por questões técnicas relativas aos códigos 

do software parental e às falhas de baterias. 

Tudo se resolveu e a professora solicitou que os alunos utilizassem o software 

dos computadores. O facto de muitos dos computadores não terem o software instalado 

causou alguma perturbação no normal funcionamento da aula. Assim, a professora 

http://www.escritacatita.blogspot.com/
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entendeu logo que não seria a situação ideal trabalhar a Língua Portuguesa através do 

software do computador, mas sim através do processamento de texto. Apenas um aluno 

não tinha o word para completar a atividade, mas desenvolveu-a no caderno de notas e 

posteriormente efetuaram-se as medidas necessárias para proceder à transposição de um 

programa para o outro.  

A professora começou por propor que de uma palavra, os alunos criassem um 

texto, o resultado é apresentado nas Figuras 5 e 6. 

 

Figura 5. O Moinho 

 

Figura 6. O André vive no Moinho 
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Os alunos começaram por escrever o texto no Word, passaram para o Power 

point e do Power point para imagem que foi publicada no 

blogue www.escritacatita.blogspot.com. 

/dlpo/

Quando os alunos tinham dúvidas relativas à ortografia das palavras, para além 

de a escreverem no word, consultavam o dicionário 

online, http://www.priberam.pt . 

Os alunos com limitações visuais queixavam-se por não conseguir decifrar as 

letras que apareciam no word. A professora mostrou aos alunos a possibilidade de 

formatar o tipo de letra, tanto pelo carater da cor como o tamanho. Estes alunos 

passaram a utilizar o tipo de letra superior a catorze. 

Os alunos que necessitavam de apoio educativo, também desenvolveram 

aprendizagens significativas com a utilização do word, porque além de corrigirem 

automaticamente os erros ortográficos, quando as palavras eram sublinhadas a verde 

podiam corrigir a construção da frase. 

Progressivamente, a professora introduziu maior complexidade aos trabalhos. Os 

alunos que tinham de completar textos ou criar poesias, pediram para enviar por e-mail 

e que não fossem expostos nem no facebook, nem no blogue, queriam guardar para 

serem eles a editá-los já no 4º ano, isto porque depois da correção ortográfica do 

programa word, os trabalhos eram submetidos a uma correção ao nível da pontuação e 

construção de frases. Estes alunos tiveram consciência do processo de correção e 

solicitaram para que fossem eles os autores de todo o processo de aprendizagem. 

No entanto, alguns textos ainda foram publicados no jornal da escola, conforme 

se apresenta na Figura 7. 

http://www.escritacatita.blogspot.com/
http://www.priberam.pt/dlpo/
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Figura 7. Textos sobre a primavera 

Este género de atividades teve muitas vezes um caráter de cópia de texto, o 

processamento de textos, sem correção da professora, porque primeiro, os alunos 

redigiam o texto no caderno diário e depois copiavam-no, o que proporcionava ao aluno 

um “primeiro aspeto que remete para o papel de gestão do erro na aprendizagem. O 

erro, sendo uma situação completamente natural num processo de aprendizagem, deve 
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ser entendido numa perspetiva natural, formativa e promotora de sucesso.” (Morgado, 

1997, p. 32).  

A progressiva aprendizagem, com a frequência do erro aconteceu nestas 

atividades, visto que os alunos identificavam os erros ortográficos com os tais 

“risquinhos” vermelhos e verdes que aparecem no word quando estavam perante um 

erro ortográfico. No início da utilização deste programa, do ponto de vista dos alunos 

eram um problema, porque apareciam ali e não saiam. No fim do projeto, os risquinhos 

eram “espetaculares”, porque ajudavam a identificar as palavras onde ainda se 

verificavam erros ortográficos. A Figura 8  apresenta uma evidência de um texto em 

bruto, ou seja, criado por uma aluna sem que fosse feita alguma correção e na mesma 

figura o texto progride ao nível da correção primeiro pelo word e depois pela 

professora. 
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Figura 8. Um exemplo da evolução da correção dos textos 

 

As metas de aprendizagem desenvolvidas nesta atividade foram: (meta2,3) o 

aluno interage e colabora com outras pessoas, partilhando, sob a orientação do 

professor, ideias e trabalhos em espaços online previamente concebidos para o efeito 
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(paginas web de projetos, blogue da turma, etc.), porque os alunos colocam a 

informação no blogue; (meta 2.1) o aluno reconhece diferentes ferramentas de 

comunicação síncrona e assíncrona (programas de mensagens instantâneas, voz por IP, 

correio eletrónico) e identifica, com apoio do professor, as características de cada um 

deles, sabe e conhece as ferramentas, porque os alunos realmente conhecem as 

ferramentas, neste caso específico, o correio eletrónico do gmail; (meta 2.2) o aluno 

comunica, sob a orientação do professor, com as outras pessoas, utilizando as 

funcionalidades elementares das ferramentas de comunicação escolhidas e com respeito 

pelas regras de conduta subjacentes, pois os alunos utilizam as ferramentas referidas na 

meta anterior para enviar os textos; (meta 3) o aluno desenvolve, com o apoio e 

orientação do professor, trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais 

fornecidas, para representar conhecimentos, ideias e sentimentos, nesta atividade os 

alunos utilizam o word, o paint e o power point para exprimir as suas ideias. 

  

Completar o jornal da turma – www.professoramarleneviera.blogspot.com. 

Os alunos sempre gostaram de participar no jornal da escola. Os pais só podiam 

ver uma página, porque no projeto de suporte de papel, o jornal Vale de palavras, só é 

atribuída uma folha a cada turma. Em consequência a este facto, os alunos pediram para 

que fosse criado um blogue com imagens, fotos, vídeos e textos e que fossem eles a 

publicar trabalhos que os pais conseguissem ver em tempo real.  

Assim, surgiu um blogue, www.professoramarleneviera.blogspot, onde os 

alunos, em trabalhos de pares, escolhiam e tiravam fotografias aos trabalhos de 

expressão plástica para publicar essas imagens. Algumas notícias e avisos para 

http://www.professoramarleneviera.blogspot.com/
http://www.professoramarleneviera.blogspot/


47 
_____________________________________________________________________________ 

encarregados de educação iam sendo colocados no blogue. Os alunos dinamizaram este 

blogue através da conta da professora e à vez, cada grupo de dois. 

Este conjunto de atividades trabalhou as metas de aprendizagem nos quatro 

domínios: informação (meta 1.1) o aluno reconhece diferentes ferramentas digitais de 

acesso à informação (dicionários digitais, enciclopédias digitais, motores de busca 

online, etc.) e identifica, com o apoio do professor as características de cada uma delas, 

os alunos para comporem algumas notícias tiveram algumas dúvidas em algumas 

palavras e através do motor de busca do google conheceram alguns dicionários online 

que foram utilizando conforme as necessidades; (meta1.2) o aluno prepara e realiza 

pesquisas digitais em endereços da Internet fornecidos, motores de busca online e fontes 

offline, definindo previamente com o professor as ferramentas e as palavras-chave a 

utilizar, em algumas mensagens publicadas foi necessário algumas pesquisas relativas a 

conteúdos abordados; (meta 2.3) o aluno interage e colabora com outras pessoas, 

partilhando, sob a orientação do professor, ideias e trabalhos em espaços online 

previamente concebidos para o efeito (paginas web de projetos, blogue da turma, etc.), 

porque utilizaram o blogue para a publicação das mensagens com as ideias que 

pretendiam transmitir às pessoas; (meta 3) o aluno desenvolve, com o apoio e orientação 

do professor, trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais fornecidas, para 

representar conhecimentos, ideias e sentimentos, a criação de textos no word e gravação 

através do power point, a criação de filmes no movie maker e a digitalização de imagens 

foi o comprovativo desta meta. A figura 9 apresenta uma digitalização de desenhos dos 

alunos. 
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Figura 9. Arte no jornal da escola 

 

Completar o jornal de escola – www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com. 

A escola, ao saber que os alunos eram promissores e bem-sucedidos com a 

página de turma no blogue, pediu para que a professora e os alunos repetissem a mesma 

atividade mas promovendo o relato das atividades da escola, e assim começou um novo 

projeto dinamizado pelo terceiro C. 

A Coordenadora de Estabelecimento tirava fotografias às atividades e dava-as à 

professora. A professora elegia um grupo de dois para legendar as fotografias e publicar 

algumas notícias. A professora abria a conta e os alunos publicavam o que lhes era 

solicitado. 

http://www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com/


49 
_____________________________________________________________________________ 

A meta de aprendizagem nesta atividade é a meta  2.3, que diz que o aluno 

interage e colabora com outras pessoas, partilhando, sob a orientação do professor, 

ideias e trabalhos em espaços online previamente concebidos para o efeito (paginas web 

de projetos, blogue da turma, etc.), pela publicação de notícias. 

 

Inovar – chamar a música na web – www.umdolafa.blogspot.com. 

Foi criado um blogue para ajudar os alunos a vivenciarem a música em casa. 

Esse blogue focalizou-se inteiramente no formato b-learning, porque era dinamizado 

pela professora, que colocava as informações para os alunos lerem em casa, em trabalho 

autónomo e depois responderem nos testes escritos, em trabalho presencial.  

Neste blogue, os alunos tinham ainda espaço para tocar flauta ao som da 

música e lendo a pauta numérica, o que segundo as afirmações dos alunos eram 

momentos agradáveis que passavam em casa porque que, como dizia um aluno, 

“professora ensinei o meu irmão a tocar flauta e juntos estivemos a tocar para a minha 

avó”.  

Estes relatos só foram possíveis porque as músicas eram fáceis e tinham um 

acompanhamento que ajudava os alunos a guiarem-se na música. “Professora, a minha 

avó ficou encantada”.  

Nesta atividade as metas de aprendizagem que se destacam são (meta 1.2)  o 

aluno prepara e realiza pesquisas digitais em endereços da Internet fornecidos, motores 

de busca online e fontes offline, definindo previamente com o professor as ferramentas e 

as palavras-chave a utilizar, esta meta foi escolhida, tendo em conta que  os alunos não 

fixavam o endereço do site, mas sim que o blogue se chamava umdolafa, assim, 

http://www.umdolafa.blogspot.com/
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acediam ao mesmo através de um motor de busca da web; (meta 1.3) o aluno seleciona, 

com o apoio do professor, a informação resultante de pesquisas digitais, identificando as 

ideias centrais do conteúdo e verificando a sua pertinência face aos objetivos de 

pesquisa, porque como em qualquer trabalho autónomo de pesquisa cada aluno 

seleciona apenas a informação que pretende, alguns alunos acediam ao site para tocar, 

outros para ler. 

 

Facebook – professoramarlenevieira@gmail.com. 

O facebook, foi criado para que os alunos e respetivos encarregados de educação 

menos assíduos à consulta dos blogues vissem os seus trabalhos. Os alunos que tinham 

conta no facebook foram identificados em algumas fotos das suas criações artísticas, mas 

pediram para deixar de o ser, pela imagem que passavam para os colegas da escola. Os 

alunos acedem ao facebook diariamente para comunicar ou jogar, no entanto, alguns 

alunos pediram para que os seus trabalhos não fossem identificados e o seu perfil não 

absorvesse as imagens das suas criações artísticas. Esta ideia surge depois dos alunos 

efetuaram uma autoavaliação natural dos trabalhos realizados.   

 Os encarregados de educação ficavam encantados proferindo imenso 

agradecimentos do género: “ Professora, muito obrigada, os trabalhos estão lindos” ou 

“realmente os trabalhos estão lindos”, ou seja muitos eram os agradecimentos dos 

encarregados de educação por poderem ver os trabalhos dos seus educandos ali, no seu 

mundo do facebook. 

Nesta atividade, os trabalhos incidiam muitas vezes nos desenhos e trabalhos 

de expressão plástica dos alunos. Os alunos fotografavam ou digitalizavam os trabalhos 

e só e depois publicavam através de um perfil criado para o efeito. As publicações eram 

mailto:professoramarlenevieira@gmail.com
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submetidas à vez e em trabalho de pares. De início identificados, depois sem identificar. 

O perfil tinha o nome da professora e foi aberto como uma conta e não uma página para 

não expor as crianças e manter assim a sua privacidade. Isto porque, se as identificações 

fossem elaboradas a partir da página, todas as pessoas que gostassem da página 

poderiam ver as identificações, enquanto como perfil premitem-se as visualizações das 

imagens apenas aos amigos. 

A Figura 10  apresenta-se como exemplo de fotografias dos trabalhos de 

plástica em exposição na escola, que eram publicados e dados a conhecer aos 

encarregados de educação e respetivos amigos, através desta rede social. 

 

Figura 10. Arte no facebook 

 

Nesta atividade, as metas de aprendizagem trabalhadas foram: (meta 2) o aluno 

comunica e interage com outras pessoas usando, com o apoio do professor, ferramentas 
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de comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as regras de conduta subjacente, os 

alunos comunicavam através do facebook e interagiam com a conta dos trabalhos da 

turma e (meta 4) o aluno adota comportamentos elementares de segurança na utilização 

das ferramentas digitais fornecidas, respeitando os direitos de autor, apenas foram 

publicados os trabalhos pessoais e originais dos alunos e foram respeitadas as regras de 

segurança e privacidade. 

 

Os trabalhos para casa. 

Os trabalhos para casa eram marcados uma vez por semana, normalmente, à 

sexta-feira. Os trabalhos de casa eram marcados tendo em conta a necessidade em acabar 

textos e enviar por e-mail, um gmail criado pelos alunos para o efeito. 

Esta foi a atividade escolhida como trabalho de casa por duas razões, a primeira 

fundamenta-se em que o processamento de texto tendo em conta uma orientação, trabalha 

não são metas de aprendizagem TIC como também metas de aprendizagem da Língua 

Portuguesa definidas da seguinte forma, (meta final 66) o aluno redige com correção 

formal e sintática, respeitando as convenções ortográficas, construindo frases completas e 

estabelecendo as relações de concordância entre os seus elementos.  

A segunda razão existe porque esta atividade depois de compreendida pode ser 

bem desenvolvida em trabalho autónomo, visto que requer muita concentração e muita 

prática. Alguns alunos revelaram falta de prática no processamento de texto pela 

diferença no ritmo de trabalho. Tendo em conta esta variável, a análise da observação 

indicou que os alunos necessitavam de realizar a tarefa cada um a seu ritmo, para que o 

tempo não fosse curto para uns e longo para outros alunos, escolher o processamento de 

texto como atividade autónoma foi essencial.  
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Os encarregados de educação relataram que ao fim de semana o Magalhães 

ficava muitas vezes ligado, porque os alunos, além de enviarem os textos, procuravam os 

colegas no chat para conversar, ou enviar mensagens. “Professora, este fim de semana, a 

minha filha jantou a olhar para o computador para ver se uma coleguinha aparecia. Nós 

achamos engraçado e não nos incomodou porque sabemos que esta atitude deve-se ao 

fator novidade” 

A verdade é que todos os alunos que tinham os computadores Magalhães a 

funcionar enviaram os trabalhos de casa à professora. Passaram também a utilizar o email 

para fazer perguntas como “Quando recomeçam as aulas?”, “Quais eram os trabalhos de 

casa?”. Os alunos que não tinham os Magalhães a funcionar, que foram cinco em vinte e 

três, entregaram os textos de trabalho de casa em formato de papel. 

As metas de aprendizagem que mais destaque tiveram nesta atividade foram: (meta 

2) o aluno comunica e interage com outras pessoas usando, com o apoio do professor, 

ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as regras de conduta 

subjacente, porque o aluno efetivamente, utilizou de forma autónoma a conta de correio 

eletrónico da gmail; (meta 3) o aluno desenvolve, com o apoio e orientação do 

professor, trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais fornecidas, para 

representar conhecimentos, ideias e sentimentos, os alunos exprimiram as suas ideias 

através dos textos processados em word;  (meta 4) o aluno adota comportamentos 

elementares de segurança na utilização das ferramentas digitais fornecidas, respeitando 

os direitos de autor, o aluno publica e envia criações da sua autoria. 
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Atividades não orientadas. 

As atividades não orientadas, foram organizadas em três sessões de uma hora e 

trinta minutos cada uma, onde a satisfação foi geral, observada através de pequenos 

gritos de viva, e sorrisos. Nas três sessões, os alunos exploraram seis ferramentas: 

pesquisaram no facebook; visualizaram fotos sobre jogadores de futebol; jogaram; 

ouviram música; pesquisaram nos blogues; comunicaram pelo gmail. 

Nas três sessões o comportamento dos alunos foi semelhante, revelaram aspetos 

culturais e emocionais. 

Um aspeto que merece uma especial atenção é o que a comunicação desempenha 

na troca entre culturas; Tal como Morgado refere (1997, p. 36) ” quando referimos troca 

entre culturas referimo-nos não só à comunicação entre elementos oriundos de culturas 

formalmente diferentes, mas também, e fundamentalmente, à valorização, expressa nos 

conteúdos da comunicação, das experiências vividas por todos os intervenientes nos 

processos educativos”. 

Salienta-se que neste ambiente informal de utilização das TIC, algumas das 

reações verificadas nas atividades orientadas repetiram-se e com maior ênfase. Neste 

caso, a partilha de recursos e informações que já era evidente foi mais notória. Desta 

forma, foi possível efetuar uma verificação da importância que os alunos deram a 

algumas das atividades promovidas. 
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Aspetos culturais e demográficos. 

Os alunos que não tinham computador juntaram-se em grupos de dois 

elementos, quem mexia no Magalhães era sempre o dono. Quando em atividades de 

jogo, o aluno a quem pertencia o Magalhães era sempre o primeiro a jogar. 

Os alunos estrangeiros de origem Africana pediam frequentemente para 

colocar música. 

Os alunos estrangeiros de origem Asiática mantem a sua cultura tendo o gmail 

completamente todo traduzido para mandarim. 

Os rapazes, na sua maioria jogaram ou efetuaram pesquisas sobre jogadores de 

futebol. 

As raparigas pesquisavam os blogues e aproveitavam para adiantar os trabalhos 

de casa para terem mais tempo para brincar durante o fim de semana. 

 

Aspetos de aprendizagens. 

Os alunos realizaram pesquisas na web e iam conversando entre si, de tal forma 

que muitas vezes se verificaram grupos a parar as suas atividades para realizarem uma 

tarefa que os colegas do lado estavam a executar. 

A figura 11 indica-nos a frequência de atividades por sessão. 
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Figura 11. Registo de atividades por sessão  

 

As atividades que os alunos mais realizaram nos três dias foram jogos que 

passavam a conhecer por partilha de informação, como é o caso www.100jogos.com
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chegaram a estes jogos através de um motor de busca, alcançaram a meta 1.1, o aluno 

reconhece diferentes ferramentas digitais de acesso à informação (dicionários digitais, 

enciclopédias digitais, motores de busca online, etc.) e identifica, com o apoio do 

professor as características de cada uma delas, mas neste caso já sem o apoio do 

professor. 

A pesquisa relativa a fotografias dos jogadores de futebol foi consequente não 

só pelo carater de partilha entre alunos, como também pela demora na visualização 

gráfica dos jogos, devido à velocidade da Internet. Continuaram a demonstrar que 

tinham adquirido a meta 1.1, o aluno reconhece diferentes ferramentas digitais de acesso 

à informação (dicionários digitais, enciclopédias digitais, motores de busca online, etc.) 

e identifica, com o apoio do professor as características de cada uma delas. 



57 
_____________________________________________________________________________ 

Os alunos consultaram os blogues, mas a consulta cresceu mais no terceiro dia, 

principalmente de alunos sem Internet, em casa visto que raramente se atualizavam a 

este nível. 

O Gmail foi outra das atividades que foi crescendo bastante de frequência, 

porque as raparigas aproveitaram para realizar os trabalhos de casa e estarem menos 

ocupadas durante o final de semana. 

 

Questionários aos Encarregados de Educação. 

No questionário aos encarregados de educação foram vinte e três os 

encarregados de educação, os inquiridos sendo apenas um do género masculino. 

(Anexos  VIII e IX). 

Assim, constatou-se que dezassete por cento dos alunos já não tinham o 

computador Magalhães, sendo que oitenta e três por cento tinham. Vinte e seis por 

cento dos inquiridos não têm outro computador e setenta por cento têm. Trinta por cento 

dos encarregados de educação utilizam um computador no trabalho e setenta por cento 

não utilizam. Oitenta e sete por cento dos encarregados de educação têm Internet em 

casa e treze por cento não. Trinta por cento têm e utilizam a net no trabalho e setenta 

por cento não. 

No trabalho, vinte e dois por cento dos encarregados de educação utilizam 

software específico e mail, oito por cento educativos e correio eletrónico. Em casa, 

sessenta e um por cento dos inquiridos consultam o facebook. 

Nas perguntas abertas do questionário, onde se questiona como os alunos 

utilizam o computador Magalhães, os encarregados de educação responderam que trinta 
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por cento dos alunos fazem o TPC no computador Magalhães, quarenta e quatro por 

cento fazem o TPC e consultam o facebook, treze por cento fazem o TPC e consultam o 

blogue e os restantes não responderam. 

 Todos os encarregados de educação referiram que queriam que os seus 

educandos aprendessem a trabalhar com programas que fossem úteis para a vida adulta.  

Oitenta e três por cento dos encarregados de educação consultam os blogues e 

dezassete por cento não. Quarenta e oito por cento tomam conhecimento das notícias 

pelo facebook, cinquenta e dois por cento não. As atividades pelas quais, os 

encarregados de educação manifestaram mais interesse foram as de expressão plástica, 

noventa e seis por cento e quatro por cento para as de música. A razão do interesse 

deve-se ao facto de só terem acesso aos trabalhos dos alunos no final do ano letivo, 

porque geralmente só ficam expostos na sala de aula e quanto às músicas, nunca as 

ouvem. 

A partir do dia em que os alunos trouxeram os questionários preenchidos, 

começaram a pedir para levar os trabalhos de expressão plástica  para casa. Tendo em 

conta que os alunos, na sua maioria, estão na escola das nove horas da manhã até as 

dezassete horas e trinta minutos, depois de analisarem os interesses dos respetivos 

encarregados de educação, tiveram a vontade de fazer um pequeno agrado aos pais, 

mostrando-lhes os seus progressos e realizações na escola.  

 

Entrevistas a Encarregados de Educação. 

Tendo em conta que a entrevista pode complementar, explicar, ilustrar, 

confirmar ou infirmar os dados da observação, foram realizadas cinco entrevistas a 
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cinco encarregados de educação. Três dos entrevistados têm os seus educandos inscritos 

na turma que realizou o projeto, dois dos entrevistados não têm os seus educandos 

inscritos na turma. Esta estratégia aplicou-se a fim de aferir se existiam opiniões 

coincidentes em termos de utilizações das tecnologias digitais.  

Os registos das entrevistas (anexo XI) foram elaborados segundo duas 

categorias, das atitudes dos encarregados de educação e das opiniões. Aos encarregados 

de educação dos alunos que participaram no projeto foi possível fazer um levantamento 

de situações contextualizadas nas duas categorias. Aos encarregados de educação de 

alunos que não participaram no projeto apenas foram abordados temas no domínio das 

opiniões. 

Assim, no domínio das atitudes, os encarregados de educação afirmam que o 

projeto proporcionou aprendizagens aos seus educandos porque escreveram textos, 

utilizaram o facebook, fizeram desenhos, gravaram e jogaram. Um encarregado de 

educação referiu que o computador do seu educando foi distribuído com defeito e não 

foi possível comprar outro, pelo elevado custo do Magalhães no mercado. Um 

encarregado de educação relatou que o seu educando era autónomo na realização dos 

trabalhos de casa, outro que acompanhava e em caso de dúvidas tentava estabelecer 

contatos com a professora e outro encarregado de educação indicou que apesar do seu 

educando realizar o trabalho de casa em formato de papel, era acompanhado por ele. 

Relativamente às atitudes dos alunos face ao computador, os encarregados de 

educação notaram que mudaram, visto que utilizaram o computador de forma diferente. 

O encarregado de educação cujo educando não tinha o computador Magalhães a 

funcionar não observou diferenças. 
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No âmbito da opinião geral, os encarregados de educação acham que os alunos 

não alteram os comportamentos de acordo com as diferentes atividades. 

Do ponto de vista das opiniões específicas, os encarregados de educação acham 

que o projeto proporcionou vantagens aos alunos porque o seu educando aprendeu a 

trabalhar no Windows, aprendeu a pesquisar, utilizou um computador e aos 

encarregados de educação proporcionou-se uma maior visualização dos trabalhos 

desenvolvidos na escola, o que para estes era importante, visto que ajudava a conhecer 

um pouco mais os próprios filhos. A única desvantagem do projeto refere-se ao fato de 

não ser permitida a requisição do computador Magalhães para utilizar casa.  

Os encarregados de educação entrevistados cujos educandos não participaram no 

projeto referiram que os seus educandos ainda utilizavam os computadores Magalhães, 

mas fizeram algumas alterações, «quando entrou para o segundo ciclo, mandei retirar o 

sistema operativo Linux e limpar aqueles jogos do eu sei, agora utiliza-o para pesquisas 

na Internet de uma forma muito mais rápida». Os mesmos entrevistados referiram que 

no primeiro ciclo «não era pedido o Magalhães para ir para a escola, porque os 

professores tinham receio que os alunos o estragassem». Um deles acrescenta ainda que 

foi o próprio que teve de ensinar o seu educando a utilizar o computador e a fazer um 

trabalho, visto que a disciplina TIC só começa no sétimo ano. 

Estes registos reforçam que o projeto foi vantajoso em termos do 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e visível aos olhos dos encarregados de 

educação, pois além de acompanharem publicações de trabalhos realizados pelos alunos 

no facebook, também lhes foi proporcionado um papel ativo no apoio à realização dos 

trabalhos de casa. As entrevistas acrescentam ainda que alguns professores não 

utilizaram os computadores Magalhães dentro da sala de aula e a atitude pode ter 
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origem na falta de formação TIC, ou na prevenção relativa à atribuição de 

responsabilidades à escola em caso de avaria do computador Magalhães.  

 

Entrevistas aos alunos 

Nas entrevistas aos alunos o principal objetivo das mesmas era aferir o impacto 

do projeto nos alunos. Para a professora, este momento, foi importante para avaliar o 

contentamento ou descontentamento dos alunos face às atividades propostas. 

As entrevistas realizaram-se a dois alunos com computador Magalhães e dois 

alunos sem computador Magalhães. Estes dois últimos realizavam as atividades 

requisitando um computador para a sala de aula. Esta amostra foi escolhida ao acaso, 

mas de forma a refletir os dois tipos de participações nas atividades tanto de sala de aula 

como de casa.  

Assim, os quatro alunos entrevistados gostaram de participar no projeto, tendo 

um referido que aprecia a utilização do computador Magalhães. 

Os alunos referem que aprender a pesquisar, aprender a utilizar o programa word 

e aprender a publicar nos blogues foram as atividades de maior utilidade para o percurso 

escolar. 

Todos os alunos sentiram-se apoiados na realização do trabalho de casa, tendo 

um aluno salientado que era autónomo. Os mesmos alunos afirmaram que a marcação 

dos trabalhos de casa no computador não era excessiva, apesar de terem consciência que 

demorariam menos tempo a concretizar a tarefa se a realizassem em suporte de papel. 

Em casa, os alunos com computador Magalhães acediam aos blogues para 

consultar a informação. Um aluno sem computador Magalhães visualizava os blogues 
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através do computador da mãe e o outro aluno entrevistado, sem Magalhães, só acedia 

aos blogues na escola. 

Como vantagens do projeto os alunos com computador Magalhães em casa, 

referiram aprender a pesquisar e aprender a utilizar word, o paint, entre outros 

programas. Os alunos sem computador Magalhães anunciaram a utilização do 

computador e a aprendizagem sobre computadores como vantagens. 

Um aluno enumera como desvantagens a publicação de trabalhos identificados 

no facebook, por achar que os mesmos não estão ao nível das suas capacidades. Um 

aluno não refere desvantagens. Outro entrevistado salienta que o projeto poderia 

contemplar mais horas semanais. Outro aluno lamenta não ter a possibilidade de levar o 

computador Magalhães para casa. 

Em relação aos Encarregados de Educação, os alunos foram mais críticos, 

naturalmente por terem sido os mesmos, que semanalmente, participaram de forma ativa 

no projeto. 
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METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  

 

Este capítulo focaliza-se na descrição da metodologia aplicada, descreve os 

objetivos do projeto, as questões de investigação, os participantes, os instrumentos 

utilizados na recolha de dados.  

  

 Enquadramento e opção metodológica 

O projeto, B-learning, os trabalhos de casa e o computador Magalhães no 1º 

ciclo, foi aplicado numa escola de primeiro ciclo e, na sua dimensão investigativa, foi 

desenvolvido o sentido de conhecer e compreender como é que a introdução das 

tecnologias digitais e da Internet, nas dimensões de informação, comunicação, produção 

e segurança podem contribuir para atingir as metas de aprendizagem das áreas 

curriculares da Língua Portuguesa e das Expressões Artísticas, no terceiro ano de 

escolaridade, através da presença da professora-investigadora na ação, observando o 

objeto de estudo e da realização de entrevistas aos alunos e um questionário aos 

encarregados de educação, para uma recolha complementar, descritiva, explicativa e 

ilustrativa de dados relativos às atividades desenvolvidas em casa pelos alunos, 

procurando compreender a perceção destes e dos seus familiares acerca das condições 

de utilização do computador Magalhães e do impacto dos trabalhos de casa na ecologia 

da família nuclear e alargada. 

Os registos de observação são o reflexo de acontecimentos com carateres 

culturais implícitos, dando a perceber a visão geral da realidade, dos participantes na 
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complexidade dos seus papéis e contextos, analisando as suas perspetivas acerca dos 

factos e das práticas do quotidiano, descrevendo os pormenores que permitem 

compreender situações específicas e os significados atribuídos pelos sujeitos observados 

às suas atividades, e a forma como as vivenciam.  

Para tal, é necessário proceder a uma recolha sistemática e rigorosa dos dados da 

observação e interpretá-los, procurando refletir a voz e as representações dos 

participantes.  

Estes acontecimentos, que posteriormente são relatados, abrem o leque para 

mais objetos de estudo e mais questões de investigação, daí que seja um método 

bastante rico e difícil pelo seu caráter complexo e prolongado.  

Ainda, e de forma a focalizar nos acontecimentos vividos em sala de aula e em 

TPC, foram utilizadas as técnicas da entrevista a alunos, a encarregados de educação e 

um breve questionário aos encarregados de educação, sujeitando os depoimentos 

registados a uma análise de conteúdo. 

Estas modalidades de recolha de dados constituíram-se numa componente 

investigativa de natureza qualitativa/ interpretativa. A investigação qualitativa, que é 

também denominada de naturalística em que o investigador partilha o ambiente natural, 

e cria sentido a partir do que aprendeu (Bogdan & Biklen,  1982; Denzin, 1994; Lincoln 

& Guba, 1985), é descrita por Bogdan e Biklen  (1994, p. 16) como   

um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação que 

partilham determinadas características (...): as questões a investigar não 

se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, 

outrossim, formuladas com o objectivo de investigar os fenómenos em 

toda a sua complexidade e em contexto natural. 
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A investigação qualitativa assume uma variedade de influências e inspira-se em 

teorias diversas, designadamente o construtivismo, a fenomenologia, a 

etnometodologia, o pós-modernismo e desenvolve-se num processo em que interagem o 

investigador, os paradigmas, os métodos, as estratégias, as técnicas de colheita de dados 

e a avaliação do projeto de pesquisa (Denzin & Lincoln, 1994; Miles & Huberman, 

1994). 

A investigação qualitativa possui, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), várias 

características definidoras: a fonte direta de dados é o ambiente natural, em que o 

investigador é o principal instrumento de recolha de dados e as perspetivas dos 

participantes são o aspeto principal; por outro lado, a investigação qualitativa é 

descritiva, uma vez que a recolha de dados contempla palavras ou imagens e a análise 

dos dados tem uma natureza indutiva, num movimento da coleta e análise dos dados 

para a formulação de hipóteses, explicações e teorias. 

Para recolher a informação desejada por parte dos encarregados de educação, 

elaborou-se um breve questionário, que articulou perguntas fechadas e abertas, de 

acordo com a natureza da informação pretendida, particularmente relativa ao 

computador Magalhães, a condições de inclusão digital das famílias, as utilizações do 

computador Magalhães em casa, ao acompanhamento e às opiniões das famílias sobre o 

trabalho que os alunos fizeram em casa. 

De acordo com Hoz, (1985, p. 58), o questionário é “um instrumento para 

recolha de dados constituído por um conjunto mais ou menos amplo de perguntas e 

questões que se consideram relevantes, de acordo com as características e dimensão do 

que se deseja observar” e pode, segundo Coutinho (2011), recolher, entre outras, 

informações sobre o background pessoal, as preferências, atitudes, perceções e opiniões 

dos inquiridos.  
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Daqui decorre que a aplicação de um questionário irá inevitavelmente constituir 

uma intrusão na vida das pessoas inquiridas e confrontá-las com questões 

eventualmente sensíveis, constituindo-se os inquiridos como fornecedores não passivos 

de dados para uma investigação. Ao investigador cabe providenciar as melhores 

condições para cativar e envolver os inquiridos neste processo.  

As linhas gerais de um questionário, a forma e a formulação das perguntas e das 

respostas, o método de recolha e a escala de medida dos dados, a aplicação deste 

instrumento, entre outras, são condições que devem ser abordadas metodologicamente, 

dado que têm um impacto importante na qualidade dos dados recolhidos e, 

consequentemente, na qualidade de uma investigação que utilize o questionário. O 

questionário em causa foi autoadministrado, dispensando a presença da professora e foi 

entregue em mão.  

 

Objetivos do projeto. 

O projeto desenvolveu-se tendo em conta quatro objetivos principais: integrar as 

TIC no currículo; promover atividades TIC na escola e em casa; proporcionar ao aluno 

um desenvolvimento ativo e consciente ao nível das aprendizagens; aproximar a 

comunidade educativa, nomeadamente escola-família, reduzindo a distância cognitiva e 

comunicacional e promovendo simultaneamente a visibilidade e a compreensão do 

trabalho da turma por parte dos elementos da comunidade educativa não diretamente 

envolvidos nas atividades; verificar a existência de diferenças culturais e de género na 

utilização das TIC.  
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A questão e as perguntas de investigação. 

Na sua componente de investigação, o projeto visa responder à questão principal 

que consiste em compreender de que forma é possível integrar o desenvolvimento de 

competências TIC no desenvolvimento do currículo.  

Desta questão principal, decorrem perguntas de investigação mais específicas, 

designadamente: 

Que ferramentas e atividades se mostram mais adequadas à integração das TIC 

no currículo? 

A integração das TIC levanta problemas específicos em cada uma das áreas 

disciplinares? 

Há vantagens em introduzir trabalhos de casa que desenvolvam competências 

relacionadas com os conteúdos disciplinares e simultaneamente com as TIC? 

Quais são as atividades realizadas em casa que permitem esse desenvolvimento? 

Como é que os encarregados de educação percecionam as atividades realizadas 

em casa e na aula? 

Os alunos percecionam as vantagens e desvantagens inerentes ao projeto? 

Verificam-se diferenças da utilização das TIC determinadas por carateres 

demográficos, tais como o género ou a etnia? 

Qual a importância que os alunos atribuem à utilização dos programas utilizados 

nas atividades? 

Os comportamentos dos alunos na utilização das TIC são iguais perante as 

diferentes atividades? 
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Participantes. 

No projeto participaram vinte e três alunos, a respetiva professora e vinte e cinco 

encarregados de educação, de uma escola básica de primeiro ciclo, agrupada e situada 

no centro de Lisboa, numa região onde se verifica uma incidência significativa de 

alunos e residentes estrangeiros. 

 Dos vinte e cinco Encarregados de Educação abrangido na investigação, só dois 

é que não tinham os seus educandos inscritos na turma, logo, são nomeados como 

Encarregados de Educação cujos respetivos educandos não participaram no projeto. A 

estratégia de entrevistar dois encarregados de educação nesta situação teve origem no 

objetivo de aferir se as opiniões, entre os dois conjuntos de encarregados de educação, 

apresentavam coincidências. 

 

 

Instrumentação. 

Para a realização do projeto foram produzidos registos de ação resultantes da 

observação direta, participante (nas atividades orientadas) e não participante (nas 

atividades não orientadas), elaborado um questionário (anexos VII e IX),  uma 

entrevista a encarregados de educação (anexos X e XI) e entrevistas a alunos (anexos  

XII e XIII) .  

O projeto é composto por vários conjuntos de atividades publicados na web 

através 

de: www.professoramarleneviera.blogspot.com, www.escritacatita.blogspot.com, www.

umdolafa.blogspot.com, www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com , 

http://www.professoramarleneviera.blogspot.com/
http://www.escritacatita.blogspot.com/
http://www.escritacatita.blogspot.com/
http://www.umdolafa.blogspot.com/
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do https://www.facebook.com/marlene.vieira.56211  e do serviço de e-mail e

www.gmail.com.

m 

  

Os trabalhos dos alunos foram desenvolvidos no computador Magalhães com a 

utilização dos programas: word, powerpoint, movie maker da Microsoft e no paint.  

 

 

A recolha de dados. 

Este projeto utiliza como técnicas para recolha de dados a observação direta, 

participante e não participante, as entrevistas aos alunos e aos encarregados de educação 

e os questionários aos encarregados de educação. 

 

Dados de observação. 

A observação direta constitui um método de observação social que capta os 

acontecimentos quando estão a realizar-se, sem a mediação de quaisquer documentos e 

testemunhos (Quivy & Campenhoudt,  1992), permitindo ao investigador compreender 

a situação que está a ser descrita, através da recolha de comportamentos e atitudes 

espontâneas. 

Segundo Correia (2009) foi no início do século passado que se encontraram 

relatos de estudos onde a observação participante esteve presente. Malinowski, foi o 

primeiro, com o seu estudo sobre os argonautas no pacífico. O método foi abandonado 

durante umas décadas superado pelo paradigma positivista. Hoje é muito utilizado, 

constatando-se que a diversidade de termos, formas ou modos de classificação para a 

observação participante dificulta a sua sistematização. 

A observação participante, “é uma técnica de eleição para o investigador que 

visa compreender as pessoas e as suas atividades no contexto da ação, podendo reunir 

http://www.umdolafa.blogspot.com/
http://www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com/
http://www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com/
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na Observação Participante, uma técnica de excelência que lhe permite uma análise 

indutiva e compreensiva” (Correia, 2009, p. 31).  

Segundo Correia (2009) a Observação Participante é realizada em contacto 

direto, com os atores sociais e o investigador, nos seus contextos culturais. É imperioso 

eliminar deformações subjetivas para existir a possibilidade de fluidez na compreensão 

de factos e de interações entre sujeitos em observação, no seu contexto.  

De acordo com Spradley (1980), na abordagem por observação participante os 

objetivos ultrapassam a descrição dos componentes de uma situação, permitindo a 

identificação do sentido, a orientação e a dinâmica de cada momento. 

Bogdan e Taylor (1975) definiram observação participante como uma 

investigação onde as interações sociais são intensas e os dados são recolhidos de forma 

sistematizada. 

O observador foi simultaneamente o instrumento de recolha de dados e de 

interpretação. 

Segundo Leitão (2008), na observação não participante o investigador não 

interage com o objeto de estudo, no momento em que realiza a observação. Esta técnica, 

reduz a interferência do observador na ação observada e permite o uso de instrumentos 

de registo sem influenciar o objeto do estudo. 

A observação constitui uma técnica de investigação que, no caso descrito é caso 

é complementada com a entrevista semiestruturada. Para sua utilização como 

procedimento científico, foi necessário responder a objetivos prévios, implantar um 

modo sistemático, sujeitá-la a validação e verificação, precisão e controle. O observador 

foi simultaneamente o instrumento de recolha de dados e de interpretação. 

Assim, os dados foram registados numa grelha de observação dos 

acontecimentos e comportamentos dos alunos, tanto para as atividades orientadas 
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(Anexo IV e V) como para as atividades não orientadas (Anexo VI e VII). A grelha de 

observação das atividades orientadas foi categorizada, dando especial atenção a três 

subcategorias, atitudes, aprendizagens e participação, no domínio dos alunos e quatro 

subcategorias, a disciplina, o espaço, o tempo e a planificação, no domínio da 

orientação do professor.  

A subcategoria relativa às atitudes procura observar se os comportamentos dos 

alunos sofrem alterações com a introdução das TIC e se dentro das diversas atividades 

também se verificam diferenças. A subcategoria das aprendizagens pretende observar se 

as metas de aprendizagem TIC, são ou não alcançadas. A participação é uma 

subcategoria que visa observar a forma como os alunos intervêm nas atividades. No 

domínio da orientação do professor, a subcategoria, a disciplina, refere-se ao 

levantamento do comportamento dos alunos; o espaço, procura avaliar se as condições 

do espaço para a atividade foram adequadas; a subcategoria, o tempo, destina-se a medir 

se o tempo disponibilizado foi adequado para atividade realizada; e a subcategoria, a 

planificação, que pretende averiguar se a mesma estava adequada. 

 Na grelha de registo de observação das atividades não orientadas, a categoria 

alunos, manteve-se com as subcategorias, abolindo-se a categoria relativa à orientação 

do professor, porque como o nome indica nestas atividades não orientadas, não houve 

participação do professor, logo, não é necessário observar a intervenção do mesmo. Nas 

atividades orientadas o preenchimento da grelha de observação efetuou-se por conjunto 

de atividades. Nas atividades não orientadas efetuaram-se os registos por sessão. 

A entrevista pretende compreender as perspetivas e significados dos 

entrevistados, revelando o que não é observável. Assim, o entrevistador tem de se 

preocupar com a sua postura, é necessária disposição para ouvir, mostrar empatia com o 

entrevistado e ter atenção com a comunicação não-verbal. 
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A preparação de uma entrevista implica definir as questões de investigação, o 

tipo de entrevista a realizar, elaborar um guião, definir o local de realização e se os 

entrevistados forem menores é necessário obter uma autorização prévia dos 

responsáveis para poder efetuar a entrevista e recolher os dados. É o investigador que 

define o tipo de entrevista a realizar, de acordo com os objetivos previamente definidos.   

Como Afonso (2005, p. 97) refere, “Em geral, distingue-se entre entrevistas 

estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas, em função do dispositivo montado 

para registar a informação fornecida pelo entrevistado”. Assim, neste projeto optou-se 

por realizar entrevistas semiestruturadas. Segundo Patton (1990), as entrevistas 

semiestruturadas são realizadas a partir de um guião geral organizado por objetivos das 

questões, uma vez que a condução da entrevista seguindo um guião dá ao investigador 

alguma segurança, evitando a omissão de aspetos fundamentais.  

Este tipo de entrevista necessita de tanta preparação como as entrevistas 

estruturadas, sendo também necessária disciplina e preocupação na sua realização. A 

entrevista semiestruturada orienta-se por um tema ou tópicos de questões flexíveis, 

permitindo ao entrevistador desenvolver, sequenciar e tomar decisões durante a recolha 

dos dados. 

Após a recolha dos dados, segue-se a análise e a interpretação da informação 

reunida. A análise de dados é o modo de representar a informação obtida, proceder à sua 

organização, codificação e redução, o que facilita a comparação e compreensão de 

resultados (Miles & Huberman, 1994). Para isso é necessário transcrever a entrevista, 

analisá-la, identificar e definir as categorias da análise. 

A entrevista, segundo Werner e Schoepfle, (1987) pode contribuir para 

escrutinar determinados resultados obtidos através da observação participante. Esta 

afirmação faz sentido se partimos do princípio que o observador pertence a uma cultura, 
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por norma, diferente da dos sujeitos observados, logo, a recolha de dados pode ser 

distorcida pelo etnocentrismo do observador. Para estes investigadores, a entrevista 

permite ao observador participante confrontar a sua perceção com os dados recolhidos 

através das entrevistas aos observados, considerando assim, esta técnica, um 

complemento à observação participante.  

Segundo Werner e Schoepfle (1987) é necessário que se comece por tratar a 

informação relativa aos dados da observação e das entrevistas em separado e 

posteriormente que se cruze a informação tendo como finalidade a identificação de 

discrepâncias e não a confirmação. 

Pourtois e Desmet (1988) afirmam que a utilização da técnica da entrevista 

deveria preceder a recolha de dados efetuada pela observação, visto que permitirá 

referenciar e classificar problemas, comportamentos, sistemas de valores, etc., dos 

sujeitos a observar e permitirá também levantar as primeiras questões de trabalho e das 

hipóteses. 

Segundo Powney et Watts (1987), a entrevista pode ser catalogada. Na categoria 

orientada para a resposta, o entrevistado mantém o controlo em todo o processo e na 

categoria orientada para a informação pretende-se perceber o ponto de vista de uma 

pessoa ou grupo de pessoas perante uma dada situação. 

As entrevistas realizadas aos encarregados de educação e aos alunos foram 

sujeitas a uma análise de conteúdo (anexo VIII e XII). A análise de conteúdos é “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens.” (Bardin, 2008, 

p.44). 
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As categorias estudadas foram as atitudes e opiniões. As subcategorias, dentro 

da categoria atitude, foram a pessoal e aluno, relativamente às opiniões subcategorizou-

se como geral e específica. A separação das questões elaborou-se desta forma, tendo em 

conta que as perguntas foram redigidas para que o encarregado de educação exprimisse 

a sua opinião tendo em conta as suas atitudes sobre si mesmo e as suas atitudes face ao 

seu educando. Nas opiniões, elaboraram-se questões sobre opiniões muito gerais, de 

caráter indutivo e outras específicas daí a categorização desta forma. Como foram 

entrevistados dois encarregados de educação de alunos que não participaram no projeto, 

estes não foram sujeitos a perguntas da categoria das atitudes, mas sim das opiniões. 

O objetivo das entrevistas aos estudantes, enquadra-se numa questão de 

avaliação da atividade. Assim, pretende-se saber se os alunos percecionaram vantagens 

e desvantagens na realização destas atividades.  

Ainda, relativamente às entrevistas aos estudantes, apesar de existirem muitas 

questões éticas relacionadas com a temática tendo em conta que são crianças, só foram 

possíveis, visto que o Mega agrupamento de escolas autorizou que o projeto fosse 

aplicado à turma, constando o mesmo no Plano Curricular de Turma e no Plano 

Plurianual de Agrupamento.  

Em todas as entrevistas a linguagem foi adaptada ao nível do entrevistado e 

foram evitadas as questões muito longas. 

 

As Questões de natureza ética. 

Segundo Wellington (2000, p. 54) a ética é um princípio moral ou um código de 

conduta que rege (...) o que as pessoas fazem. [A ética] preocupa-se com a forma como 

as pessoas agem ou se comportam.  
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Os princípios éticos da investigação em Educação reconhecem que a 

investigação pode prejudicar os participantes, as investigadoras e os investigadores, as 

instituições em que estes conduzem a sua investigação, as relações entre ambos e a 

comunidade científica. 

Em termos da ética da investigação, foram seguidos os princípios da American 

Educational Research Association, consignados numa publicação da referida associação 

(2005); o documento recomenda que a investigação em Educação não deve fabricar ou 

falsificar os dados, os resultados e as conclusões, ou omitir a autoria de ideias, 

princípios que se procurou respeitar escrupulosamente.  

Deste modo, procurou-se apresentar procedimentos, resultados e análises com 

precisão e pormenor, para que o leitor, designadamente o investigador experiente, 

possam compreendê-los e interpretá-los.  

Foram ainda respeitados os princípios de não discriminação na base do género, 

especificidades físicas, estado civil, etnia, classe social, cor e etnia, ou outros atributos 

relevantes. 

Os princípios de não coação de alunos e respetivos encarregados de educação, de 

não utilização do estatuto profissional para, de alguma forma, obter vantagens foram 

aplicados em todas as fases da investigação, particularmente na recolha de dados e na 

construção e utilização dos recursos produzidos. 

Os direitos de dignidade, privacidade, de não participação e anonimato dos 

participantes foram meticulosamente honrados, particularmente na fase do trabalho com 

as crianças. 

 



76 
_____________________________________________________________________________ 

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O projeto B-learning, os trabalhos de casa e o computador Magalhães no 

primeiro ciclo visava integrar as TIC no currículo do primeiro ciclo, articulando de 

forma transdisciplinar as áreas de Língua Portuguesa, Expressão Plástica e Expressão 

Musical com as TIC.  

Durante o projeto promoveram-se atividades TIC na escola e em casa. As 

atividades envolveram a utilização de diversos programas informáticos, como o word, o 

power point, o movie maker e o paint e ainda a utilização de plataformas como o 

blogspot, o facebook, o youtube, o photobucket, o vimeo e o gmail.  

Passamos agora a apresentar os resultados principais, retomando os objetivos do 

projeto, as atividades e os meios de recolha de dados utilizados. 

Nas atividades relativas à reposição de conteúdos, isto é, a utilização do you 

tube, do photobucket e do vimeo, verificou-se que os alunos estavam mais motivados 

para a visualização de filmes do que para a aquisição de aprendizagens relativas à 

publicação de filmes, o que parece estar relacionado com a personalidade dos alunos ou 

a sua faixa etária.  

Ao contrário do que acontece nas outras aulas, os alunos revelaram uma maior 

concentração, não pediram para sair da sala e realizaram as suas tarefas, mantendo uma 

postura concentrada e cumprindo naturalmente as regras da sala de aula. A atividade foi 

promovida na sala de aula o que não permitiu aos alunos a visualização de filmes e a 

aquisição de capacidades relativas à utilização de contas de youtube, vimeo e 
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photobucket, em simultâneo, o que teria sido possível se tivéssemos utilizado a sala de 

informática e o QIM. 

Nas atividades orientadas que implicaram a utilização do word, paint e power 

point, e posteriormente a publicação no blog www.escritacatita.blogspot.com , os alunos 

solicitaram muitas vezes o apoio da professora, para abrir e guardar documentos no 

word, retirar os riscos relativos à correção ortográfica e gramatical do word, formatar o 

tipo de letra do word e do power point, utilizar o zoom do paint, transpor a informação 

do word e do paint para o power point, guardar imagens no computador, abrir a conta 

do blogue, publicar no blogue.  

Os alunos mantiveram uma postura tranquila e concentrada, apesar de se 

verificarem mais solicitações para saída da sala de aula. Os alunos efetuaram o 

processamento de texto a diferentes ritmos de trabalho. Apenas um aluno não tinha o 

programa word instalado no seu computador, mas participou na atividade recorrendo ao 

caderno de notas. Os alunos utilizaram o dicionário on-line e os corretores do word, 

tanto o ortográfico como o gramatical, este último muito utilizado por alunos com 

necessidades educativas específicas. Os alunos com limitações visuais utilizaram o 

word com tamanho de letra superior a doze.  

 Na atividades de criação e publicação nos blogues 

www.professoramarleneviera.blogspot.com e 

www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com,  os alunos estiveram motivados e 

realizaram as atividades tranquilamente. Alguns deles solicitaram para se ausentar da 

sala de aula. Os alunos trabalharam em grupos e utilizaram duas contas específicas para 

noticiar os acontecimentos.  

O blogue www.umdolafa.blogspot.com,  música para todos, em casa e na escola 

com concentração, movimento e alegria, serviu de complemento para as aulas de 

http://www.professoramarleneviera.blogspot.com/
http://www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com/
http://www.umdolafa.blogspot.com/
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música; neste blogue, os alunos podiam encontrar algumas curiosidades, bem como 

músicas trabalhadas na sala de aula, podendo assim treinar em casa com o 

acompanhamento. 

Foram ainda publicadas letras e músicas para diversos instrumentos, vídeos de 

músicas, notas musicais e partituras, biografias de autores e algumas ligações úteis, 

como um piano virtual. 

O blogue foi orientado pela professora e tinha como principal objetivo a 

consulta, em trabalho autónomo do aluno. Desta forma, os únicos registos foram os 

depoimentos dos alunos que diziam que consultavam o referido blogue para ouvirem as 

músicas que estavam a ser trabalhadas em sala de aula. Um depoimento marcante foi 

um aluno que disse: “professora, eu ensinei o meu irmão a tocar flauta e juntos 

estivemos a tocar para a minha avó”. “Professora, a minha avó ficou encantada”.  

Na utilização do facebook, os alunos estavam mais motivados para jogar do que 

para aprender a forma como se publicavam imagens ou vídeos. Nesta atividade 

verificou-se uma postura agitada e de conversa entre pares.  

A maioria dos alunos já sabia utilizar esta ferramenta. Esta foi a atividade que 

obteve maior visibilidade por parte dos encarregados de educação, não só por os 

mesmos serem utilizadores ativos do facebook, como também porque as fotografias dos 

trabalhos publicados eram inicialmente identificadas com os nomes dos alunos e dos 

encarregados de educação.  

Alguns alunos não quiseram que os seus trabalhos fossem identificados, visto 

que, na avaliação auto e hétero, os alunos consideraram que alguns trabalhos estavam 

aquém das suas capacidades. 



79 
_____________________________________________________________________________ 

Os trabalhos de casa obtiveram a participação de todos os alunos. Quatro alunos 

entregaram os trabalhos em suporte de papel. Por vezes, a professora teve que enviar 

mensagens a alguns alunos para relembrar as datas de entrega dos trabalhos. Os alunos 

aproveitaram a ferramenta de envio dos trabalhos de casa, o gmail, para enviarem 

mensagens a colegas e à professora, por vezes com dúvidas, outras vezes para marcarem 

sessões síncronas com os colegas. 

Assim, em suma, nas atividades orientadas e analisando as atitudes dos alunos 

através da observação direta nas atividades orientadas, verificou-se  que os alunos 

manifestam entusiasmo por utilizar o computador Magalhães. Os alunos apresentaram 

diferenças ao nível das atitudes conforme o género, salientando-se que os rapazes 

atribuíram especial atenção ao you tube, pela possibilidade de rever os golos dos 

jogadores de futebol e ao facebook, pela funcionalidade o jogo, ou seja, por 

conseguirem jogar em rede através dos jogos que o facebook oferece. As raparigas 

apresentaram maior entusiasmo e motivação com a utilização do gmail.  

Ao contrário do que habitualmente acontece nas outras aulas, os alunos pediram 

menos para se ausentarem da sala de aula argumentando necessidades fisiológicas, e 

mantiveram uma postura silenciosa, cumprindo mais naturalmente as regras da sala de 

aula.  

Nas atividades que requerem mais concentração, como é o caso da utilização do 

programa word, verificaram-se alguns casos de alunos a solicitar para se ausentarem da 

sala de aula, mas reconhece-se que no regime de aula do primeiro ciclo esta solicitação 

é normal. 

Os alunos partilharam ideias e entreajudaram-se face às dificuldades de 

utilização dos programas. O apoio da professora foi mais solicitado na utilização do 

word e do power point e quase inexistente nas atividades que implicavam publicações 
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no facebook, que utilizavam através do perfil 

http://www.facebook.com/#!/marlene.vieira.56211. 

Nas atividades orientadas, os alunos relativamente às aprendizagens 

conseguiram alcançar as metas de aprendizagem TIC definidas pelo Ministério da 

Educação,  nos domínios da informação, comunicação, produção e segurança, como 

comprovam as publicações, o envio dos trabalhos de casa, a utilização dos programas na 

língua materna de cada aluno e o recurso a um tipo de letra superior a doze, por parte 

dos alunos com limitações visuais, que os alunos concretizavam de forma autónoma. 

Em termos de participação nas atividades orientadas, a observação direta 

permitiu verificar que todos os alunos participaram ativamente no projeto e os alunos 

sem computador Magalhães realizaram os trabalhos de casa em suporte de papel e em 

entrega presencial. 

Relativamente à orientação da professora nas aulas orientadas em observação 

direta verificou-se que, no âmbito das atitudes disciplinares, os comportamentos 

alteraram-se nas diferentes atividades. Os alunos apresentaram-se mais motivados com 

a utilização do you tube e do facebook e mais concentrados com a utilização do word e 

power point.  

Em termos de espaço de realização das atividades, a sala mais adequada foi a 

sala de informática com o recurso ao QIM.  

Este recurso orientava melhor os alunos e permitia responder de forma mais 

eficaz às solicitações e perguntas dos alunos, na medida em que permitia uma melhor 

colaboração entre a professora e os alunos e entre estes, num ambiente de aula mais 

motivante e mais interativo, em que foi possível preparar previamente a aula, realçando 

os assuntos através de formas de apresentação diversificadas. Além disso, esta 

http://www.facebook.com/#!/marlene.vieira.56211
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ferramenta permitiu gravar segmentos das aulas para posterior disponibilização em 

formato digital, associando outras ferramentas e periféricos como a Internet e o vídeo, 

sendo ainda possível a distribuição através do correio eletrónico.  

Nas atividades de introdução à escrita no word, o tempo foi insuficiente, o que 

não se verificou nas restantes atividades. Esta insuficiência temporal nas atividades de 

produção escrita no word derivou dos pré-requisitos que os alunos tinham relativamente 

à utilização do programa word, bem como à velocidade de aplicação da motricidade fina 

implícita na concretização do processamento de texto. A planificação foi adequada, 

ajustando-se às dificuldades dos alunos. 

Desta forma, e tendo em conta que o desenvolvimento dos alunos face à 

aquisição de competências de utilização do programa word, bem como a concretização 

do processamento de textos, não se efetuava em simultâneo, mas sim com cada aluno a 

construir o seu desenvolvimento ao seu ritmo, isto significa que em sala de aula, os 

alunos da turma construíam as suas aprendizagens e realizavam os trabalhos de 

processamento de textos em ritmos diferentes, procedeu-se a uma alteração na 

planificação inicial, marcando a maior frequência na utilização destes programas para 

trabalho de casa. Este era o único momento, onde os diferentes ritmos de trabalho, não 

implicavam modificações na concretização das atividades seguintes.   

Nas atividades não orientadas, a observação permitiu verificar que, ao nível das 

atitudes, os alunos partilharam a informação, agruparam-se por pares e por género. Na 

generalidade, os rapazes jogaram e trocaram impressões sobre jogadores de futebol e as 

raparigas realizaram os trabalhos de casa, conversaram por chat e jogaram. Os alunos 

utilizaram o gmail na sua língua materna.  

Ao nível das aprendizagens, e aquisições de competências TIC, os alunos 

exploraram, de forma autónoma, seis ferramentas e repetiram as atividades nas três 
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sessões de atividades não orientadas, aumentando o número de alunos a utilizar algumas 

atividades por partilha de informação  entre alunos, ou seja, os alunos jogavam e 

partilhavam com os colegas toda a informação sobre o jogo e o endereço do que 

jogavam, os colegas que ficavam motivados com esses relatos e também queriam jogar, 

acediam também ao site, assim, aprendiam a pesquisar e a utilizar as funcionalidades da 

web e do computador, por partilha entre estudantes.  

Das ferramentas que normalmente utilizavam em trabalho orientado, só o power 

point, o Movie Maker, e o paint não formam utilizados nas atividades não orientadas.  

Das ferramentas que foram exploradas em trabalho orientado, as mais utilizadas 

em trabalho livre foram o gmail e o Blogue. Os Jogos e o chat do gmail, foram as 

atividades mais concorridas nos três dias de atividades não orientadas. As pesquisas e 

audição de músicas foram as atividades menos requisitadas pelos alunos, visto que os 

alunos em questão queriam ouvir as músicas que estavam guardadas no seu computador 

pessoal, sem recorrer a headphones. Os alunos não associaram a música à possibilidade 

de recorrer ao canal do you tube. Uma aluna que queria ouvir música, a partir da 

segunda sessão levou headphones. A visualização de fotos e curiosidades sobre 

futebolistas foi uma das atividades escolhida por um aluno, que partilhou a sua ideia 

com os colegas, alguns dos quais o imitaram.  

Ao nível da participação, verificou-se que todos os alunos participaram, 

comunicaram e partilharam informações, tendo os explorado todos os domínios,  

informação, comunicação, produção e segurança, das metas de aprendizagem.  

Em trabalho de pares, o aluno que utilizava primeiro o computador era o dono 

do Magalhães. Quando os colegas resolveram adiantar os trabalhos de casa, quem não 

tinha computador ficou a observar o que o outro fazia. Isto aconteceu na última sessão e 

não foi dado um trabalho específico a estes alunos que preferiram por sua iniciativa, 
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observar a realização dos trabalhos dos colegas, por duas razões, uma porque estes 

alunos privilegiaram a observação em vez de tirarem os cadernos da mochila e 

começarem a realizar os seus trabalhos de casa, logo, deduz-se que consciencializaram 

que poderiam aprender observando e em segundo lugar, porque faltavam menos de 

quinze minutos para terminar a sessão. A requisição dos computadores Magalhães 

levaria mais tempo. 

A análise dos questionários aos encarregados de educação permitiu verificar que 

a maior parte dos alunos têm o computador Magalhães a funcionar. A maior parte dos 

encarregados de educação tem outro computador em casa e tem internet em casa. A 

maioria dos encarregados de educação não utiliza o computador no local de trabalho, 

nem a net. No local de trabalho, os encarregados de educação que utilizam o 

computador, fazem-no para comunicar por correio electrónico e usar software 

específico; em casa, os encarregados de educação navegam no facebook. 

Quando foi perguntado aos encarregados de educação como os seus educandos 

utilizam o computador Magalhães, os mesmos, na sua maioria, responderam que as 

crianças utilizam o computador para fazerem os trabalhos de casa e irem ao facebook. 

 Todos os encarregados de educação referiram que queriam que os seus 

educandos aprendessem a trabalhar com programas que fossem úteis para a vida adulta.  

A grande maioria dos encarregados de educação consultou os blogues 

produzidos na aula. A maioria não tomou conhecimento das atividades pelo facebook. 

As atividades pelas quais os encarregados de educação manifestaram mais interesse 

foram as de expressão plástica. A razão do interesse deve-se ao fato de só terem acesso 

aos trabalhos dos alunos no final do ano letivo, porque estes ficam expostos na escola. 

Talvez para se aproximarem e, com certeza, para satisfazerem os encarregados de 
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educação, os alunos passaram, a partir do dia em que entregaram os questionários, a 

pedir para levar os trabalhos de expressão plástica para casa. 

Ao entrevistar os encarregados de educação, verificou-se que os mesmos 

consideram que o projeto foi produtivo em termos de aprendizagens, visto que os seus 

educandos aprenderam a escrever textos, a utilizar o facebook, a fazer desenhos, a 

gravar e jogar. Algumas das avarias dos computadores Magalhães podem, como 

mencionou uma encarregada de educação, ter origem num defeito da produção, e que os 

custos do computador Magalhães no mercado são muito superiores à aquisição através 

da escola. 

Alguns alunos foram autónomos na realização dos trabalhos de casa, outros 

beneficiaram do apoio dos encarregados de educação. 

Os encarregados de educação referiram como vantagens do projeto o 

desenvolvimento das aprendizagens e a visibilidade que as atividades postadas na web 

proporcionaram. Como desvantagem, um encarregado de educação referiu o fato que a 

requisição de computadores não comtemplar a utilização do Magalhães em casa.  

Os encarregados de educação entrevistados cujos educandos não participaram no 

projeto referiram que os seus educandos ainda utilizavam os computadores Magalhães, 

mas fizeram algumas alterações instalando apenas um sistema operativo. Os mesmos 

afirmaram que o professor do primeiro ciclo não pediu o computador Magalhães, para o 

mesmo não se avariar. Neste ponto, indiretamente estes encarregados de educação 

levantaram duas questões - a falta de formação TIC dos professores do primeiro ciclo e 

a desresponsabilização da escola face às avarias nos computadores Magalhães. 
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As entrevistas aos alunos permitiram avaliar o impacto do projeto. Os quatro 

alunos entrevistados gostaram de participar no projeto. Os alunos referiram que 

aprender a pesquisar, aprender a utilizar o programa word e aprender a publicar nos 

blogues foram as atividades de maior utilidade para o percurso escolar. Todos os alunos 

se sentiram apoiados na realização dos trabalhos de casa.  

Em casa, alguns dos alunos com computador Magalhães acediam aos blogues 

para consultar a informação, outros faziam-no através do computador dos pais, outros 

só o faziam na escola. 

 Os alunos referiram que o projeto lhes permitiu aprender a utilizar o 

computador, a pesquisar e a utilizar vários programas como word e o paint, entre outros. 

Como desvantagens os alunos referiram a publicação de trabalhos identificados no 

facebook, por acharem que os mesmos não estavam ao nível das suas capacidades, o 

número insuficiente de horas semanais e o facto de não terem permissão para requisitar 

o Magalhães para o utilizarem em casa.  

Comparando as entrevistas ao alunos com as entrevistas aos Encarregados de 

Educação, percebeu-se que a reflexão sobre as vantagens do projeto coincidem, mas as 

desvantagens não, tendo sido os alunos mais críticos, o que é naturalmente 

compreensível, visto que foram os mesmos que vivenciaram semanalmente o projeto. 
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 RESULTADOS, CONCLUSÕES, REFLEXÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo, discutem-se os resultados do projeto, aduzem-se as conclusões 

suscitadas por eles e perspetivam-se desenvolvimentos futuros. 

O projeto B‐learning, os trabalhos de casa e o computador Magalhães no 1º ciclo 

de escolaridade visava integrar as tecnologias digitais no currículo, promover atividades 

de aprendizagem na escola e em casa e aproximar a comunidade educativa, 

nomeadamente promovendo a comunicação e a colaboração entre a escola e a família, 

promover a visibilidade do trabalho da turma e perceber se a utilização das tecnologias 

digitais e da Internet assume diferenças demográficas e culturais. 

O projeto B‐learning, os trabalhos de casa e o computador Magalhães no 

primeiro ciclo de escolaridade, ao disponibilizar os trabalhos dos alunos em 

repositórios, aproximou a comunidade educativa, nomeadamente escola-família, 

reduzindo a distância cognitiva, afetiva e comunicacional que habitualmente existe entre 

a Escola e a família e promoveu simultaneamente a visibilidade e a compreensão do 

trabalho da turma por parte dos elementos da comunidade educativa não diretamente 

envolvidos nas atividades. 

O projeto deu visibilidade não só aos alunos, como também à escola e ao 

agrupamento. No sistema educativo de hoje, quando uma escola se destaca, associa-se 

sempre ao Agrupamento de Escolas onde ela está inserida. Assim, quando o projeto 

permite a publicação de atividades desenvolvidas numa escola, está automaticamente a 

divulgar o nome do Agrupamento de Escolas onde a mesma está inserida. Além de que 
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quando se pesquisa na internet por motor de busca o nome da escola ou do 

agrupamento, o mesmo não realiza a seleção, processa apenas a informação oferecendo, 

com certeza informação relativa a este projeto. 

A aproximação entre a escola e a família deve-se, não só à cooperação entre 

encarregados de educação e a escola, como também pela maior intervenção dos mesmos 

na realização dos trabalhos de casa e o diálogo com outros membros da família, 

designadamente o diálogo intergeracional com os mais velhos.  

No primeiro ciclo, os materiais em suporte de papel ficam na escola, e como 

consequência desta ação os encarregados de educação não tomam conhecimento 

imediato do que acontece diariamente na escola. O projeto assumiu um caráter inovador 

e útil, porque informou e envolveu os encarregados de educação sobre as atividades 

desenvolvidas pelos seus educandos em tempo real. Os encarregados de educação 

tiveram a possibilidade de visualizar os trabalhos dos alunos dias após a sua realização, 

ao contrário do que normalmente acontece, tendo em conta que os mesmos só são 

entregues aos encarregados de educação no final do ano letivo. Além disso, os 

encarregados de educação puderam prestar informações úteis que permitiram 

compreender melhor o contexto familiar dos alunos, designadamente no que diz respeito 

a alguns indicadores de literacia e inclusão digital, as perceções destes relativamente às 

condições de utilização do computador Magalhães, nomeadamente quanto à falta de 

formação dos professores para a sua utilização e à falta de soluções quando os 

computadores sofrem avarias.  

As ferramentas e atividades que se mostraram mais adequadas à integração das 

tecnologias digitais no currículo, foram as atividades relacionadas com o processamento 

de texto, bem como os blogues, isto porque os textos eram retificados no programa 
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específico e a frequência de erros ortográficos na expressão escrita foi diminuindo. Os 

alunos podiam visualizar de imediato diversas formas de erro na expressão escrita e 

proceder à autocorreção. 

Os blogues possibilitaram não só a utilização da escrita, mas também o recurso à 

imagem,  transmitindo por essa via os trabalhos expostos na escola. Assim, o desenho 

infantil que encaminha a criança para um jogo pessoal que aborda a representação 

sensações, experiências e vivências, passou a figurar como uma imagem na vida dos 

alunos, dos respetivos pais e da comunidade familiar e alargada. 

A fotografia foi utilizada no programa de expressão plástica, como um conteúdo 

a abordar nos terceiros e quartos anos de escolaridade. No projeto, foram desenvolvidas 

atividades referidas no Programa do Primeiro Ciclo, tais como: utilizar a máquina 

fotográfica para a recolha de imagens; construir sequências de imagens; associar às 

imagens sons (montagens audiovisuais simples). Na concretização destas atividades, a 

utilização do computador Magalhães e dos programas adequados foi fundamental. 

Outra ferramenta utilizada no desenvolvimento da expressão escrita foi a 

utilização do correio eletrónico, pois permitiu que os alunos comunicassem mais, e 

utilizassem o e-mail, como assunto de aprendizagem diária em grupos e em pares, 

promovendo o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo e em grupo.  

Alguns encarregados  e educação relataram que os seus educandos deixavam o 

chat ligado, durante o fim de semana, aguardando com ansiedade a chegada de um 

colega. Estes relatos indicam que o projeto despertou os alunos para a comunicação 

síncrona através da Web.   

Os alunos passaram a conversar mais sobre possibilidades e limitações da 

utilização do Magalhães, de programas ou da web, descobrindo, de forma prática e 
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vivenciada, o mundo digital, e aprendendo alguns princípios de segurança, de proteção 

da privacidade e da propriedade intelectual, e desenvolvendo competências de 

cidadania, nomeadamente através da adoção de comportamentos e atitudes de 

intervenção criteriosa e refletida na realidade circundante. 

Verificou-se ainda durante o projeto, uma redução na incidência de erros 

ortográficos na expressão escrita e um aumento criativo no desenvolvimento das 

histórias redigidas pelos alunos. Os alunos recorreram a técnicas para registar, organizar 

e transmitir a informação. Assim, os alunos utilizaram processos de planificação, 

textualização e revisão, utilizando instrumentos de apoio, neste caso ferramentas 

informáticas, o computador Magalhães, o programa word e o dicionário online. Para 

estes alunos, conciliaram-se atividades e ferramentas, para escrever, em termos pessoais 

e criativos, diferentes tipos de texto, proporcionando o prazer da escrita. 

Os alunos  estrangeiros, que ainda não dominavam a língua portuguesa, 

traduziram as páginas, daí que se considere alguns recursos web como instrumentos 

essenciais ao apoio do PLNM – Português Língua Não Materna, tais como Bases de 

informação e pesquisa, materiais e publicações em linha, aventuras na Web, histórias 

interativas, entre outros; durante as aulas, os alunos estrangeiros apoiavam-se nestas 

ferramentas como dicionário.  

Os alunos com necessidades de apoio educativo apoiaram-se nestes pogramas, 

para evitar os erros ortográficos e para conseguirem escrever de forma mais correta e 

legível. Frequentemente, estes alunos tinham uma página de dicionário aberta 

consultando a ortografia e o significado de algumas palavras. Desta forma, foi possível 

o apoio compensatório de carências individuais e a deteção e estímulo de aptidões 

específicas destas crianças.  
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A funcionalidade da correção de erros ortográficos do word, foi fundamental 

para que os alunos com necessidade de apoio educativo mais individualizado 

minimizassem a frequência de erros ortográficos, não só porque estes alunos 

evidenciavam falta de concentração e escreviam mal as palavras, como também davam 

erros ortográficos, por desconhecimento da raiz da palavra.  

Os alunos com necessidades de apoio educativo específico utilizaram a 

tecnologia digital para a redação das frases que compunham os seus textos, na correção 

gramatical que o programa word proporcionou. Estes alunos, que durante as aulas 

requisitavam muito do apoio da professora, nas atividades com utilização do 

computador Magalhães, mantiveram a necessidade de apoio, mas com menor 

frequência, apropriando-se assim de métodos de estudo e de trabalho que 

proporcionaram o desenvolvimento de atitudes e capacidades favorecedoras da sua 

autonomia.  

Um ponto importantíssimo refere-se ao facto dos alunos com limitações ao nível 

visual, terem a possibilidade de ampliar os textos, para conseguirem ler e escrever de 

forma mais facilitada, correta e atenta. Normalmente, estes alunos não identificavam as 

letras dos textos dos manuais e necessitavam de ajuda frequente ou por sobrevivência 

educativa acabavam por escrever frases e palavras desadequadas às questões. Com o 

suporte informático, mais concretamente, o programa word, os alunos com limitações 

visuais solicitavam apenas para que a professora ampliasse as letras e com facilidade 

escreviam as palavras corretamente, manifestando com frequência uma grande 

satisfação pessoal e um sentimento de realização e de eficácia. 

As tecnologias digitais mostram-se assim como instrumentos de uma escola 

integradora, um espaço de inclusão social dos alunos necessidade educativas especiais, 
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favorável à criação de ambientes de aprendizagem concebidos em torno das 

necessidades individuais de cada criança. 

A integração das tecnologias digitais implica que as atividades e ferramentas 

sejam pensadas e adequadas a cada uma das áreas disciplinares. Não é suficiente pensar 

que uma atividade pode ser efetuada no computador em vez do suporte de papel, é 

necessário articular as diferentes áreas, aferindo a integração e os problemas que a 

utilização das tecnologias digitais pode causar.  

Na área de Língua Portuguesa em articulação com as TIC, nas atividades 

orientadas, os problemas específicos verificados foram o ritmo de trabalho decorrente 

da inexperiência de processamento de texto e à necessidade de apoio, principalmente 

nas primeiras utilizações.  

Nas atividades de Expressão Plástica, os problemas específicos verificados 

remetem à quantidade de tempo necessário que o processo de completar as atividades 

implica, isto porque é necessário fotografar, descarregar as imagens para o computador 

e do computador para os repositórios ou para a rede social.  

O projeto permitiu um maior envolvimento dos alunos com a Escola e com as 

atividades escolares, na medida em que os alunos prolongaram, em casa, as atividades, 

promovidas na escola, realizando os trabalhos de casa. Os registos indicam que só os 

alunos que não tinham computador ou internet em casa é que não realizaram os 

trabalhos de casa propostos pelo projeto, em suporte informático, embora o tenham feito 

em suporte de papel; contudo, esta circunstância foi interpretada como uma limitação, 

conforme foi referido pelos respetivos encarregados de educação.  

A atividade escolhida para trabalho de casa, ou seja, o processamento de texto 

no word com ilustração no paint e envio do trabalho através de uma conta gmail, 

reduziu a frequência de erros ortográficos, tanto pelo treino que os alunos efetuaram na 
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comunicação síncrona e assíncrona que marcavam por iniciativa, como pelas 

ferramentas do programa que utilizaram para a realização da tarefa. 

O ponto de vista dos alunos que participaram no projeto foi focalizado nas suas 

vivências relativas à planificação, à concretização e aos resultados das atividades. O 

ponto de vista dos encarregados de educação foi importante para a avaliação do projeto, 

partindo do princípio de que as suas experiências incidem apenas nos resultados das 

atividades. 

Na sua maioria, os encarregados de educação mencionaram no questionário que 

gostariam que os seus educandos aprendessem a utilizar os programas que viessem a ser 

úteis para a vida adulta, especificando que a aprendizagem relativa à utilização dos 

programas do office e a pesquisa eram as metas prioritárias.  

Os encarregados de educação salientaram que as publicações no blogue e no 

facebook eram as que mais lhes despertavam interesse, porque desta forma poderiam 

acompanhar o que os seus educandos faziam na escola. Os encarregados de educação 

dos alunos sem Magalhães lamentaram que alguns computadores tivessem sido 

distribuídos com defeito.  

Os encarregados de educação entrevistados, cujos educandos não participaram 

no projeto, defenderam que a disciplina TIC deveria ser iniciada nos primeiros anos do 

ensino básico, tendo em conta que os seus educandos, no primeiro ciclo não puderam 

utilizar o computador Magalhães na escola, porque a professora tinha receio que os 

alunos o estragassem. 

Os encarregados de educação não manifestarem grandes expectativas relativas à 

utilização das TIC, isto quer dizer que não pretendiam que os seus educandos 

desenvolvessem muitas competências a nível informático; no seu balanço, indicaram 

que consideraram que o projeto permite uma maior comunicação e articulação entre a 
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escola e a família e fornece maior visibilidade ao trabalho realizado dentro da sala de 

aula; um encarregado de educação referiu que «eu soube o que o meu educando fez na 

escola através dos trabalhos publicados no facebook». Referiram ainda que estas atividades 

motivam as crianças para realização de TPC, ideia formulada em dois depoimentos de 

encarregados de educação, quando declaram: “Acho até que desde que foram marcados 

estes trabalhos no computador, o meu filho fazia os textos com mais criatividade” ou “O que 

reparei é que já não deixava a realização dos TPC para o último dia”.  

A maioria dos Encarregados de Educação conseguiu acompanhar os seus 

educandos, apoiando-se na consulta dos blogues criados para divulgação dos trabalhos e 

em contatos via e-mail com a professora. 

Os alunos salientaram as vantagens da utilização do computador, tais como 

aprender a pesquisar e aprender a utilizar word, o paint, entre outros programas. Como 

desvantagens os alunos referiram a publicação de trabalhos identificados no facebook, o 

número insuficiente de horas semanais e o facto de não terem permissão para requisitar 

o Magalhães para o levarem para casa.  

Com a observação direta dos comportamentos dos alunos, verificaram-se 

diferenças na utilização das TIC determinadas por carateres demográficos, 

designadamente no que diz respeito ao género e à etnia. Os rapazes atribuíram mais 

importância a jogos e pesquisas sobre jogadores de futebol, as raparigas preocuparam-se 

em antecipar a realização de trabalhos de casa. Durante o projeto, foi uma evidência que 

os alunos, nomeadamente os alunos estrangeiros, utilizam os programas na sua língua 

materna. 

Com o recurso a atividades livres, concluiu-se que os alunos atribuem ao jogo 

um papel especial na utilização das TIC; no entanto, com o aumento do número de 

sessões, observou-se que foram imputando um papel igualmente importante a outras 
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atividades, sendo atribuído à utilização do gmail o mesmo número de utilizadores. A 

consulta do facebook da turma e dos blogues foi aumentando com o número de sessões.  

Os comportamentos dos alunos são diferentes nas atividades com as tecnologias 

digitais. Os alunos apresentam uma postura mais concentrada e conversam menos nas 

atividades orientadas; no entanto, nas atividades livres, o trabalho de pares é mais 

evidente e marcante, proporcionando a negociação, a troca de saberes, experiências e 

competências entre pares, o que proporcionou o desenvolvimento das suas 

competências sociais, comunicativas e culturais. 

Nas atividades livres, os alunos conversavam mais e apresentavam uma postura 

mais agitada. Entre as atividades orientadas foram registadas diferenças, visto que os 

alunos manifestaram-se mais concentrados e menos faladores nas atividades que 

implicavam a utilização do Word e nas restantes atividades falavam mais.  

Outro aspeto ainda importante é que, com a visibilidade dada a estes trabalhos, 

os alunos passaram a autoavaliar-se com mais frequência. Os alunos, por iniciativa, 

discutiram em pares se os seus trabalhos estavam realizados de forma correta, ou seja, 

além da autoavaliação, os mesmos pediram ajuda aos colegas para se avaliarem com 

mais rigor e excelência, utilizaram, desta forma, a heteroavaliação, desenvolvendo 

assim a capacidade de raciocínio, de, espírito crítico, de criatividade e de sensibilidade 

estética. 

A articulação entre as atividades presenciais e online constituiu uma forma, 

ainda que rudimentar de b-learning, que teve em conta e foi adequada à faixa etária e ao 

seu nível de literacia. 

Assim, as conclusões de Dziuban, Hartman, Juge, Moskal, & Sorg (2006: 197) 

sobre o b-learning de que este “possui potencial transformativo, porque pode mudar a 
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aprendizagem (…) e introduzir mudanças no modo como os professores ensinam e os 

estudantes aprendem, [com a introdução] de novas estratégias e recursos”, verificaram-

se, visto que a criação do correio eletrónico, no gmail e consequentemente as marcações 

síncronas e assíncronas que os alunos efetuavam por iniciativa própria, permitiram 

desenvolver competências de comunicação e de utilização das tecnologias digitais; a 

publicação em blogues e, consequentemente, todas as atividades inerentes 

proporcionaram o desenvolvimento de competências de pesquisa, seleção, interpretação 

e organização autónomas da informação. 

A marcação de trabalhos de casa no word e o envio via gmail, provou que este 

sistema introduziu mudanças no modo como a professora ensina e os estudantes 

aprendem. A diversidade de metodologias e de estratégias de ensino e atividades de 

aprendizagem permitiram favorecer o desenvolvimento de competências transversais, 

numa perspetiva de formação ao longo da vida, com recurso às tecnologias digitais, 

preconizadas na Organização Curricular e Programas do Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico. 

Confirmando as conclusões de Repnik & Grubelnik (2010) todas as atividades 

do projeto que recorreram a programas multimédia, proporcionaram o desenvolvimento 

da interação e da colaboração entre os alunos; como foi referido anteriormente, os 

alunos partilhavam a informação e atribuíram especial importância ao trabalho de pares. 

Os alunos trabalharam capacidades de aprendizagem autónoma, através da articulação 

do trabalho em sala de aula com o trabalho em casa, sendo prova disso, não só a 

utilização do word e o envio dos textos, mas também o 

blogue www.umdolafa.blogspot.com.  

http://www.umdolafa.blogspot.com/
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 O projeto confirma as conclusões de Tsai, Shen e Tsai (2011), quando afirmam 

que a aprendizagem mista proporciona o desenvolvimento das competências 

tecnológicas e de comunicação e de competências transversais, designadamente de 

cidadania, de consciência cívica, como aspetos fundamentais do processo formativo, 

através da troca de experiências e de participação na vida da turma, da escola e da 

comunidade. 

Ao participar ativamente em todas as atividades, de acordo com os ideais de 

Dede (2000), os alunos foram construindo de forma guiada os seus conhecimentos, 

assumindo protagonismo na realização. Este processo é sustentado pelo envio dos 

trabalhos de casa, bem como pela publicação de mensagens nos blogues e de imagens 

no facebook.   

Identicamente ao que Paiva et al. (2003) referem, as vantagens inerentes ao b-

learning, que se verificaram neste projeto foram: 1) a flexibilidade dos horários e dos 

conteúdos disponíveis, a comunicação e colaboração com a comunidade educativa, 

através do acesso aos blogues e ao facebook; tendo em conta os horários que lhe 

fossem mais convenientes, os alunos deveriam enviar o trabalho de casa durante o 

fim de semana, mas sem hora marcada; 2) a acessibilidade, na medida em que a 

informação está disponível na web; 3) centralidade do aluno, uma vez que os 

trabalhos de casa requerem apenas a responsabilidade do aluno; 4) a convergência 

com as necessidades do aluno, no caso do blogue de consulta, 

o www.umdolafa.blogspot.com, já que informação disponibilizada completou o que 

era trabalhado nas aulas e ficou disponível na web para os alunos consultarem em 

caso de necessidade; 5) a integração mais real e personalizada de alunos com 

dificuldades, de alunos de outras nacionalidades; estes últimos colocavam a 

http://www.umdolafa.blogspot.com/
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informação na sua língua materna, enquanto os alunos com limitações visuais 

ampliavam as letras dos textos; de forma geral, todos os alunos passaram a utilizar 

mais o dicionário online; 6) a interatividade, que se verificou na publicação no 

facebook e nas mensagens do blogue, no trabalho colaborativo online síncrono e 

assíncrono, na comunicação através do chat e do gmail.  

A comunicação com a professora e com os colegas verificou-se através da 

utilização do correio eletrónico, gmail, pois além das marcações síncronas entre alunos, 

os mesmos quando tinham dúvidas enviavam mensagens à professora. Quando algum 

aluno não enviava o trabalho de casa a tempo, até segunda-feira, a professora enviava 

uma mensagem a relembrar o prazo da entrega. 

Verificaram-se também alguns problemas técnicos, também apontados por 

Graham (2006), tais como a falta de "informação", de formação de professores e 

alunos, mencionados por Martyn (2003), uma questão levantada por uma 

encarregada de educação cujo educando não participou no projeto, visto que quando 

o seu educando pertencia ao primeiro ciclo, a professora não utilizou os 

computadores Magalhães, porque tinha receio que os alunos os estragassem; 

problemas de custos, identificados por Cook, Owston, e Garrison (2004), já que os 

alunos que tinham o computador Magalhães avariado se recusaram a comprar outro 

pelo elevado custo; o tempo de trabalho extra exigido ao  professor referido por  

Wing, e Khe Foon (2011), é um facto, pelo esforço da preparação e supervisão 

presencial e online das atividades. 

As atividades que o projeto desenvolveu, confirmam a ideia de Cruz & Carvalho 

(2007), quando defendem que todas estas ferramentas inovadoras proporcionam ao 
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aluno um papel ativo, tornando-o um particpante ativo e com capacidade para descobrir, 

experimentar, pesquisar e aprender.   

O projeto, de acordo com as vantagens de utilização de blogues sugerida por 

Orihuela e Santos (2004), confirmou que é vantajosa a criação e utilização das 

ferramentas de publicação e a possibilidade de utilização de interfaces.  

A utilização dos blogues permitiu confirmar as conclusões de Barbosa e 

Granado (2004), quando estes afirmam que os weblogs podem ser utilizados na 

educação, como ferramenta da comunicação e pertinente troca de experiências, o 

que se verificou, já que as atividades promovidas pelo blogue transmitiram as 

experiências desta turma, que posteriormente foram vividas pelos pais e família, em 

casa, e por outras pessoas da comunidade.  

Para Carvalho, Moura, Pereira e Cruz (2006), o blogue pode também ser um 

“caderno” digital, o que aconteceu nas publicações nos 

blogues www.professoramarleneviera.blogspot.com, em que o os trabalhos 

desenvolvidos na sala de aula foram partilhados em  

www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com, que foi igualmente um portefólio e 

apoio à disciplina; esta funcionalidade foi uma das razões para a criação do 

blogue www.umdolafa.blogspot.com. O facto de este blogue disponibilizar à 

comunidade conteúdos abordados durante os tempos letivos remeteu-o para uma 

abordagem de caráter de armazenamento de dados, de forma a apoiar o aluno na 

área disciplinar de Expressão Musical. 

Cruz (2007) valoriza a importância dos textos ficarem acessíveis a toda a 

comunidade, podendo esta ler e comentar; por sua vez, esta interação permite aos 

http://www.professoramarleneviera.blogspot.com/
http://www.umdolafa.blogspot.com/
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alunos identificar os principais elementos do meio social envolvente, família e 

comunidade alargada, as suas formas de organização, as suas atividades, as suas 

características, papéis sociais, relações e tradições, o conhecimento e o apreço pelos 

valores típicos da identidade, língua, história e cultura portuguesas como se 

verificou nas atividades desenvolvidas em  

www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com.. 

A turma publicou textos no facebook e no 

blogue www.escritacatita.blogspot.com.; no que diz respeito às publicações neste 

blogue, elas lidam, através da escrita criativa, com as especificidades da ortografia 

da Língua Portuguesa, com textos escritos e ilustrados pelos alunos. Barbosa e 

Granado (2004) defendem que o trabalho estando publicado em rede pública se 

torna mais respeitado, visto que é mais difícil e perigoso plagiar; tendo em conta a 

faixa etária, aspeto que está implícito em todas as atividades. 

 relação e cooperação com a família, e a interação com a realidade 

envolv

O trabalho de casa marcado neste projeto vai ao encontro da ideia de Landing-

Corretjer, (2009) quando o associa a um ensino baseado no treino e repetição dos 

conteúdos transmitidos na sala de aula; contudo, este treino e repetição assumiram um 

cariz individualizado e de sociabilidade, já que proporcionaram experiências que 

permitiram desenvolver uma dimensão cívica e sócio-afetiva, na medida em que 

suscitaram a

ente. 

Tendo em conta que inicialmente, os alunos efetuaram o processamento de texto 

mais lentamente, o tipo de atividades escolhido para trabalho de casa baseou-se também 

na literatura, inspirando-se no pensamento de Kralovec e Buell, (2001), de que é 

http://www.escritacatita.blogspot.com/
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necessá

e encarregados de 

educação, o

m a atividade 

com apoio da professora e dos encarregados de educação, m

nos, os mesmos referiram 

que a m

dantes são 

respon

rio marcar trabalhos de casa para proporcionar uma individualização do ensino e 

a diferenciação pedagógica.  

Apesar da ideia de Gill e Schlossman, (2004), que defendem que a marcação de 

trabalhos de casa provoca uma excessiva interferência na vida familiar, o objetivo de 

incluir os familiares na realização dos trabalhos marcados para casa sucedeu, mas não 

de forma excessiva e intrusiva, visto que a sua marcação em suporte informático se 

efetuava apenas uma vez por semana e, segundo depoimentos d

s seus educandos efetuavam a tarefa com cada vez mais autonomia, o que se 

verificou quando os alunos cumpriam a tarefa nas atividades livres.  

Assim, conferindo com a ideia de Tam (2009), em que as atividades a propor 

devem manter um grau razoável de liberdade individual, os alunos iniciara

as empenharam-se nas 

tarefas fora da escola, de tal forma que a liberdade individual se registou. 

O trabalho de casa não prejudicou as experiências sociais; muito pelo contrário, 

a ferramenta utilizada abriu caminho para uma nova metodologia de troca de 

experiências, ou seja, a comunicação síncrona e assíncrona, as atividades de ar livre, e o 

tempo o necessário para o descanso. Nas entrevistas aos alu

arcação de trabalhos de casa já existia e que o facto de ser executada no 

computador era um fator motivacional para a sua realização.  

Desta forma, e de acordo com o pensamento de Jorge (2007), os estu

sabilizados pelo desenvolvimento das suas faculdades intelectuais, trabalhando 

em casa, desenvolvendo a sua autonomia e competências de autorregulação. 

Quanto ao computador Magalhães, nem todos os alunos tinham o computador 

Magalhães pois, segundo os encarregados de educação, alguns computadores foram 
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distribuídos com defeito. Em sala de aula estes alunos conseguiram utilizar um 

computador Magalhães emprestado, no entanto, não os levavam para casa. Assim, não 

há regi

alhães tinham os mesmos 

program

 que, durante os tempos letivos, todos os alunos conseguiram utilizar a 

interne

Relativamente, às metas de aprendizagem, o projeto permitiu que os alunos 

explorassem todos os domínios e alcançassem todas as metas preconizadas.  

s fornecidas pela professora. Os alunos pesquisaram, 

selecionaram e trataram a informação, utilizando os recursos online, consultando a 

wikipédia ou o dicionário online.  

stos de venda de computadores, existem apenas relatos de que os computadores 

estavam avariados. 

A professora verificou que nem todos os Mag

as de software. Alguns alunos relataram que o computador contraiu vírus e, na 

desfragmentação do disco, os programas desinstalaram-se. 

O computador Magalhães foi distribuído com um programa parental control, 

que limitava a utilização da internet e mesmo do próprio computador, segundo uma 

programação. Alguns pais desinstalaram o programa e outros pediram à professora para 

o desinstalar. Daí

t. Em casa, todos os alunos que tinham o computador Magalhães a funcionar 

tinham internet. 

No domínio da informação, a meta final era o aluno utilizar recursos digitais 

online e offline para pesquisar, selecionar e tratar a informação, de acordo com os 

objetivos definidos e as orientaçõe

Os recursos offline que os alunos consultaram remetem apenas para a utilização 

das funcionalidades do word, do paint, do power point e do movie maker. O computador 

Magalhães foi distribuído com algum software  como o Magic Desktop ou a  Diciopédia 

da Porto Editora, mas não foram programas utilizados, visto que nem todos os 

http://www.portatilmagalhaes.com/windows-magalhaes/magalhaes-windows-xp-com-magic-desktop/
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compu

No domínio da comunicação, a meta final consistia em que o aluno comunicasse 

e interagisse com outras pessoas usando, com o apoio da professora, ferramentas de 

comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as regras de conduta subjacentes. Esta 

meta foi alcançada de tal forma, a que a meio do projeto já se verificavam depoimentos 

em que confirmavam que os apoios da professora, em ambiente escolar, e do 

encarregado de educação, em casa, já não eram necessários.  

No domínio da produção, a meta final era que os alunos desenvolvessem, com o 

apoio e orientação da professora, trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais 

fornecidas, para representar conhecimentos, ideias e sentimentos. Esta meta foi 

alcançada na utilização dos programas como o word, o power point, o movie maker e o 

paint e as plataformas como o blogspot, o facebook, o you tube, o photobucket, o vimeo 

e o gmail. A professora esteve muito presente durante o projeto, tendo que ajudar a criar 

contas 

No domínio da segurança, a meta final consistia em que o aluno adotasse 

comportamentos elementares de segurança na utilização das ferramentas digitais 

forneci

Em termos de avaliação das competências TIC,  podemos afirmar que o projeto 

produziu algumas aprendizagens úteis para os alunos, já que estes desenvolveram 

compe

tadores tinham os mesmos programas instalados. O ambiente Linux também não 

foi explorado em atividades orientadas em sala de aula. 

gmail, editar e publicar as notícias nos blogues e partilhar e identificar as 

fotografias no facebook.  

das, respeitando os direitos de autor. Este trabalho foi gradual e de atividade em 

atividade, de utilização em utilização os alunos foram adquirindo esta consciência. 

tências numa perspetiva de formação ao longo da vida, como é preconizado nos 

textos de orientação curricular. 
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Assim, as situações de aprendizagem, foram, de acordo com o descrito por 

Morgado, (1997): 1) ativas, porque envolveram dinamicamente o aluno em termos de 

manipulação, experimentação e descoberta, o que foi visível tanto em atividades de 

pesquisa que foram desenvolvendo, bem como na realização dos trabalhos de casa; 2) 

significativas, porque consideraram as experiências escolares e não escolares dos 

alunos, o grau de funcionalidade das tarefas, bem como as motivações e interesses dos 

alunos; 3) diversificadas pois possibilitaram, a utilização de recursos e materiais 

variados como o computador Magalhães, colunas, web; 4) integradas, porque 

promoveram a articulação e convergência de conceitos, conhecimentos e competências 

de diferentes áreas e natureza, porque articularam os textos e imagens; 5) socializadoras, 

porque promovem as trocas culturais, a circulação partilhada de informação, a criação 

de hábitos de entreajuda e cooperação, esta 

 referisse que era 

através dos trabalhos de e facebook

pelo registo informático das obras de 

arte, proporciona ainda o desenvolvimento da destreza manual, a descoberta e 

organização progressiva de superfícies e volumes. 

ação foi bastante notória nas atividades a 

pares. 

Em conformidade com o programa de expressão plástica as atividades 

desenvolvidas e que foram referenciadas (anexo III) exploraram a criatividade dos 

alunos utilizando o recurso à modelagem, à construção, ao desenho e à pintura. Esta 

manipulação e experiência com materiais, recorrendo à composição com formas e cores, 

permitiram aos alunos descobertas sensórias de expressão do mundo interior e da 

representação da realidade. Daí que uma das encarregadas de educação

xpressão plástica publicados no  e nos blogues que 

ela tinha uma oportunidade para interpretar o mundo do seu educando. 

A expressão gráfica e plástica além de explorar a imaginação e a criatividade, 

associada ao desenvolvimento perceção, suscitado 
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A área de expressão musical proporcionou ainda aos alunos o contato com 

atividades musicais existentes na região e a constituição de um reportório de canções do 

património nacional, trabalhando através das TIC fatores referenciais culturais, visto 

que, ao aceder ao blogue e ao escolher músicas e sons para completar os registos 

visuais, esses registos culturais foram totalmente trabalhados. 

As dificuldades sentidas neste projeto incidiram no número reduzido de estudos, 

conferindo a transdisciplinaridade entre as áreas deste ciclo e as TIC. Outra dificuldade 

refere-se a que nem todos os Encarregados de Educação tiveram acesso à web e ficaram 

a conhecer o trabalho; porém, os trabalhos ficam alojados na web e talvez um dia estes 

encarregados de educação acedam à internet e procurem os trabalhos dos seus 

educandos: confirmando esta possibilidade verificou-se um caso, de um aluno que, 

mesmo sem realizar os trabalhos de casa no computador da encarregada de educação, a 

mesma acompanhava na presença do seu educando as mensagens publicadas os blogues.  

No desenvolvimento do projeto, uma das dificuldades encontradas prendem-se 

com o facto de as salas não estarem adaptadas para receber um número superior a 

quatro Magalhães ligados à corrente elétrica ao mesmo tempo e ao elevado número de 

solicitações no início da utilização de cada ferramenta. 

Como continuidade do projeto, um estudo sobre o impacto de atividades de 

integração TIC nos resultados quantitativos escolares, por áreas seria oportuno. Um 

projeto que confirmasse a possibilidade de utilizar plataformas LMS com crianças de 

faixa etária compreendida entre os sete e os nove anos de idade também se apresentaria 

com um caráter de grande utilidade futura, visto que poderá ajudar a repensar a 

pertinência ou não de um referencial de atividade de integração TIC, por área 

disciplinar.  
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Com a realização dos trabalhos de casa e, consequentemente, a utilização do 

word,  foi evidente a redução de erros ortográficos e o aumento na criatividade no 

desenvolvimento das histórias redigidas pelos alunos. Assim, a hipótese de quantificar 

este impacto seria um documento científico de caráter exemplar e regulador.  

Outro ponto abordado pelo projeto foi a utilização dos alunos da tradução das 

páginas para a sua língua materna. Daí que outra forma de continuidade do projeto 

assentasse na utilização da TIC como instrumento essencial ao apoio do PLNM.  

Quais serão as atividades mais adequadas para minimizar as dificuldades dos 

alunos com necessidades de apoio educativo ou a utilização das TIC de alunos com 

limitações ao nível visual, seriam outros possíveis estudos a desenvolver. 

Quando no projeto, a encarregada de educação entrevistada que não tinha o seu 

educando inscrito nesta turma, afirmou que a professora do seu filho não pediu aos 

alunos que levassem o Magalhães para escola, porque tinha receio que os alunos 

estragassem, coloca-se ainda a questão de investigação que já tem sido abordada 

noutros ciclos de escolaridade e que se refere à formação dos professores do primeiro 

ciclo para trabalharem com as TIC. 

Como documento orientador no sucesso ou insucesso da distribuição do 

computador Magalhães, seria também pertinente aferir se os computadores distribuídos 

a custo zero, ou adequado a cada escalão social, se encontram ainda a ser utilizados 

pelos alunos e quais as principais razões que levam os alunos a deixar de os utilizar. 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/ ______/ _________ 

Naturalidade: ______________________ Pais de origem: ________________________ 

Nacionalidade: _______________________ 

Morada: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Tem direito a subsídio: _______________________________ 

Com quem vive: __________________________________ 

Tem computador: _______________ Tem Internet: __________________  

E-mail do aluno: ____________________ Rede social do aluno: __________________ 

Nome da Mãe: _________________________________________________________ 

Morada da Mãe: _______________________________________________________ 

Nome do Pai: __________________________________________________________ 

Morada do Pai: ________________________________________________________ 

Telefone da Mãe: ________________ Telefone do Pai: ________________________ 

Escolaridade da Mãe: _______________ Escolaridade do Pai: ___________________ 
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Profissão da Mãe: __________________ Profissão do Pai: _______________________ 

E-mail da Mãe: ___________________ E-mail do Pai: __________________________ 

Rede social da Mãe: ___________________ Rede social do Pai: __________________ 

 

Encarregado de Educação: 

(Caso o encarregado de educação seja o pai ou a mãe deve preencher apenas a questão 

relativa ao grau de parentesco) 

 

Grau de parentesco:_________________ 

Nome: __________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________ 

Telefone: ___________________ 

Escolaridade: _________________ 

Profissão:  __________________  

E-mail: ____________________________ 

Rede social: _________________________ 
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Nome nacionalidade Pais de origem net facebook situação familiar Subsidio escolar Escolaridade de pais Profissão dos pais

Aluna Portuguesa Portugal sim sim Monoparental sim 4º ano Serviços

Aluna Portuguesa Portugal sim sim Monoparental sim 4º ano Serviços

Aluno Portuguesa Portugal não não Monoparental não 12º ano Serviços

Aluno Estrangeiro Russia sim não Pai e mãe sim 12º ano Serviços

Aluna Portuguesa Portugal sim sim Monoparental não 12º ano Serviços

Aluna Portuguesa Portugal sim sim Monoparental não 12º ano Serviços

Aluno Portuguesa Portugal sim sim Monoparental não licenciatura Educação

Aluno Portuguesa Portugal sim não Monoparental sim 4º ano Desempregada

Aluno Portuguesa Portugal sim sim Monoparental sim 9º ano Serviços

Aluno Portuguesa Portugal sim sim Pai e mãe não licenciatura Saúde

Aluna Estrangeiro China sim sim Monoparental sim 4º ano Serviços

Aluna Portuguesa Portugal sim sim Monoparental sim 4º ano Serviços

Aluna Portuguesa Portugal sim não Monoparental sim 9º ano serviços

Aluna Portuguesa Portugal sim sim Monoparental sim 12º ano Desempregada

Aluna Estrangeiro Cabo verde não não Pai e mãe sim 4º ano serviços

Aluno Portuguesa Portugal sim não Pai e mãe sim 12º ano serviços

Aluna Estrangeiro Nigéria não não Pai e mãe sim 4º ano Serviços

Aluno Portuguesa Portugal sim sim Pai e mãe sim 12º ano serviços

Aluna Portuguesa Portugal sim sim Pai e mãe sim 12º ano serviços

Aluno Portuguesa Portugal sim não Pai e mãe sim 4º ano Desempregados

Aluno Estrangeiro Angola sim sim Pai e mãe sim 4º ano serviços

Aluna Portuguesa Portugal não não Monoparental não licenciatura Educação

Aluna Estrangeiro Paquistão não não Pai e mãe sim 4º ano serviços

Alunos Portuguesa sim sim monoparentais sim 1º ciclo - 44% desempregados 13%

23 17 18 13 13 17 10 3

Estrangeiro não não dois parentes não licenciatura - 13% serviços - 74%

Rapazes 10 6 5 10 10 6 3 17

Raparigas 13 3º ciclo 9% saude - 4%

P - 74% 4% s - 78% s - 57% mo - 57% s - 74% 2 1

E - 26% n - 22% n - 43% do - 43% n - 26% secundário 35% educação - 9%

8 2
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Ficha de Registo de conteúdos colocados na web 

 

Este anexo refere-se aos conteúdos trabalhados pelos estudantes que foram 

colocados na web para serem consultados. 

 

Repositórios de conteúdos – Slideshare, vimeo, you tube e photobucket 

 

Slideshare 
Áreas disciplinares 

(Atividades) 

Metas de aprendizagem 

Ilustrar é ler + 

TIC + Língua Portuguesa + 

Expressão Plástica (jpg, 

leitura dos direitos, 

ilustração) 

Meta 2.3 

O aluno interage e colabora 

com outras pessoas, 

partilhando, sob a 

orientação do professor, 

ideias e trabalhos em 

espaços on-line previamente 

concebidos para o efeito 

(paginas web de projetos, 

blogue da turma, etc.).  

 

As Rochas 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg e ilustração) 
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Vimeo 
Áreas disciplinares 

(Atividades) 

Metas de aprendizagem 

Como podem viver 

100 gatos numa casa 

feita de chocolate? 

TIC + Língua Portuguesa 

(Movie Maker, Word, 

Power Point 

desenvolvimento da 

expressão escrita) 

Meta 2.3 

O aluno interage e colabora 

com outras pessoas, 

partilhando, sob a 

orientação do professor, 

ideias e trabalhos em 

espaços on-line previamente 

concebidos para o efeito 

(paginas web de projetos, 

blogue da turma, etc.).  

Meta 3 

O aluno desenvolve, com o 

apoio e orientação do 

professor, trabalhos 

escolares com recurso a 

ferramentas digitais 

fornecidas, para representar 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos 

Magusto 

TIC + Expressão Musical 

(Movie Maker, Power 

Point) 
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You tube 
Áreas disciplinares 

(Atividades) 

Metas de aprendizagem 

Urso Teddy 

TIC + Expressão Plástica 

( jpg, movie maker + 

ilustração) 

Meta 2.3 

O aluno interage e colabora 

com outras pessoas, 

partilhando, sob a 

orientação do professor, 

ideias e trabalhos em 

espaços on-line previamente 

concebidos para o efeito 

(paginas web de projetos, 

blogue da turma, etc.).  

Meta 3 

O aluno desenvolve, com o 

apoio e orientação do 

professor, trabalhos 

escolares com recurso a 

ferramentas digitais 

fornecidas, para representar 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos 

Meta 4.1 

1ª Pintura 

TIC + Expressão Plástica 

( jpg, movie maker + 

ilustração) 

A nossa visão da 

escola 

TIC + Expressão Plástica 

( jpg, movie maker + 

ilustração) 

Audição e 

visualização da 

primeira leitura 

TIC + Língua Portuguesa 

(jpg, movie maker + leitura) 

A minha casa e a 

minha família 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg, movie maker + 

ilustração + família) 

Portugal e a sua 

Bandeira 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg, movie maker + 

ilustração + bandeira de 
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Portugal) O aluno reconhece, com a 

ajuda do professor, a 

existência de perigos na 

utilização de ferramentas 

digitais (para o utilizador e 

para os equipamentos) e 

adota comportamentos de 

segurança 

Quando chega o 

outono 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg, movie maker + 

ilustração + estações do 

ano) 

Canção «escova e 

pasta» 

TIC + Expressão Musical + 

Expressão Plástica + Estudo 

do Meio 

(jpg, movie maker + 

aprender a canção + colorir 

um desenho + higiene) 

Photobucket Áreas disciplinares 

(Atividades) 

Meta de aprendizagem 

Dia da alimentação TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg + cortar, colar e pintar 

+ alimentação) 

Meta 2.3 

O aluno interage e colabora 

com outras pessoas, 

partilhando, sob a 

orientação do professor, 

ideias e trabalhos em 

espaços on-line previamente 

concebidos para o efeito 

(paginas web de projetos, 

blogue da turma, etc.).  

 

Dia não letivo 

TIC + Expressão Plástica + 

Matemática 

(jpg + desenhar + blocos 

lógicos) 

Halloween 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg + colorir) 

Manhã de Halloween TIC + Expressão Plástica 
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(jpg + colorir) 

Vogais em Plasticina 

TIC + Expressão Plástica + 

Língua Portuguesa 

(jpg + modelar + vogais) 

Jogos com os 

padrinhos e 

madrinhas 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg + ilustrar) 

5 sentidos 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg + ilustrar) 

História: Noddy nas 

férias de Natal 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg + ilustrar) 

 

Blogue – www.escritacatita.blogspot.com 

 

Título 
Áreas disciplinares 

(Atividades) 

Metas de aprendizagem 

Como podem viver 

100 gatos numa casa 

feita de chocolate? 

TIC + Língua Portuguesa 

(Movie Maker, Word, 

Power Point 

desenvolvimento da 

expressão escrita) 

Meta 2.3 

O aluno interage e colabora 

com outras pessoas, 

partilhando, sob a 

orientação do professor, 

ideias e trabalhos em 

espaços on-line previamente 

A aranha milionária TIC + Língua Portuguesa 

( Word, Power Point A quinta 

http://www.escritacatita.blogspot.com/
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Rita e o moinho desenvolvimento da 

expressão escrita) 

concebidos para o efeito 

(paginas web de projetos, 

blogue da turma, etc.).  

Meta 3 

O aluno desenvolve, com o 

apoio e orientação do 

professor, trabalhos 

escolares com recurso a 

ferramentas digitais 

fornecidas, para representar 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos 

As melhores amigas 

André vive no 

moinho 

O burrinho 

O burrinho e o 

gafanhoto 

O dia das castanhas 

O dinheiro 

O Magusto do Marco 

Os amigos 

Os amigos da aranha 

 

Blogue – www.professoramarleneviera.blogspot.com 

 

Título da 

notícia/mensagem 

Áreas disciplinares 

(Atividades) 

Metas de aprendizagem 

1º dia de aulas 

TIC + Expressão Plástica 

( jpg, power point + 

ilustração) 

Meta 1.1 

 O aluno reconhece 

diferentes ferramentas 

digitais de acesso à 

informação (dicionários 

digitais, enciclopédias 

Urso Teddy 

TIC + Expressão Plástica 

( jpg, movie maker + 

ilustração) 

http://www.professoramarleneviera.blogspot.com/
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1ª Pintura 

TIC + Expressão Plástica 

( jpg, movie maker + 

ilustração) 

digitais, motores de busca 

on-line, etc.) e identifica, 

com o apoio do professor as 

características de cada uma 

delas;  

Meta 1.2 

 O aluno prepara e realiza 

pesquisas digitais em 

endereços da internet 

fornecidos, motores de 

busca on-line e fontes off-

line, definindo previamente 

com o professor as 

ferramentas e as palavras-

chave a utilizar; 

Meta 2.3 

O aluno interage e colabora 

com outras pessoas, 

partilhando, sob a 

orientação do professor, 

ideias e trabalhos em 

espaços on-line previamente 

concebidos para o efeito 

(paginas web de projetos, 

blogue da turma, etc.).  

A nossa visão da 

escola 

TIC + Expressão Plástica 

( jpg, movie maker + 

ilustração) 

A primeira leitura 

TIC + Expressão Plástica 

( jpg, power point + 

ilustração) 

Audição e 

visualização da 

primeira leitura 

TIC + Língua Portuguesa 

(jpg, movie maker + leitura) 

Brincadeiras com os 

blocos lógicos 

TIC + Língua Portuguesa + 

Matemática 

(jpg, power point + noticia 

+ blocos lógicos) 

A nossa página do 

jornal 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg, power point + 

ilustração) 

Celebração do dia do 

animal 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg, power point + 

ilustração + animais) 

A minha casa e a 

minha família 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 
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(jpg, movie maker + 

ilustração + família) 

Meta 3 

O aluno desenvolve, com o 

apoio e orientação do 

professor, trabalhos 

escolares com recurso a 

ferramentas digitais 

fornecidas, para representar 

conhecimentos, ideias e 

sentimentos 

A comunidade escolar 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg, movie maker + 

ilustração + animais) 

Implantação da 

Republica 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg + ilustração + bandeira 

de Portugal) 

Portugal e a sua 

Bandeira 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg, movie maker + 

ilustração + bandeira de 

Portugal) 

Outono 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg + ilustração + estações 

do ano) 

Quando chega o 

outono 

TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg, movie maker + 

ilustração + estações do 

ano) 

Canção «escova e TIC + Expressão Musical + 



126 
Anexo III – Ficha de Registo de conteúdos colocados na web 
_____________________________________________________________________________ 
pasta» Expressão Plástica + Estudo 

do Meio 

(jpg, movie maker + 

aprender a canção + colorir 

um desenho + higiene) 

Dia da alimentação TIC + Expressão Plástica + 

Estudo do Meio 

(jpg + cortar, colar e pintar 

+ alimentação) 

Dia não letivo 

TIC + Expressão Plástica + 

Matemática 

(jpg + desenhar + blocos 

lógicos) 

Halloween 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg + colorir) 

Manhã de Halloween 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg + colorir) 

Vogais em Plasticina 

TIC + Expressão Plástica + 

Língua Portuguesa 

(jpg + modelar + vogais) 

S. Martinho 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg, power point + montar 

e pintar 

Jogos com os 

padrinhos e 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg + ilustrar) 
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madrinhas 

A árvore de Natal 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg, power point + montar 

e pintar) 

5 sentidos 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg + ilustrar) 

História: Noddy nas 

férias de Natal 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg + ilustrar) 

«Ano novo vida 

nova» 
------- 

Concurso: «Conta-nos 

uma história» 

TIC + Língua Portuguesa 

(Movie Maker, locução + 

leitura e interpretação de 

uma obra literária) 

Local seguro para 

navegar na web 
--------- 

As férias 

TIC + Expressão Plástica + 

Língua Portuguesa 

(jpg + ilustração + 

desenvolvimento de um 

pequeno texto) 

Quadro de valor do 

mês de Setembro 
------ 

Dia da alimentação TIC + Expressões + Estudo 
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do meio 

(jpg, power point + montar 

+ alimentação) 

Halloween 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg + colorir e recortar) 

Quadro de valor do 

mês de outubro 
------ 

Provérbios 

TIC + Língua Portuguesa 

(jpg, power point, net + 

levantamento de um 

provérbio de S. Martinho) 

Canção das Castanhas 

TIC + Expressão Musical 

(power point, movie maker 

+ música) 

As nossas respostas 

criativas 

TIC + Língua Portuguesa 

(power point, movie maker 

+ respostas sobre a 

interpretação de um texto) 

Prova fácil, mas longa ------ 

Bandeira de Lisboa 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg + cortar e montar) 

Concurso de árvores 

de Natal 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg + montar) 

Mapa de ------ 
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comportamento do 

mês de Outubro 

Algumas mensagens 

de Natal 

TIC + Língua Portuguesa + 

Expressão Plástica 

(jpg + desenvolver uma 

mensagem de Natal + 

colorir e recortar) 

Dia de S. Valentim 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg, pesquisa na web + 

decorar) 

Ilustrar é ler + 

TIC + Língua Portuguesa + 

Expressão Plástica (jpg, 

leitura dos direitos, 

ilustração) 

As Rochas 
TIC + Expressão Plástica 

(jpg e ilustração) 

Participação na feira 

de artesanato 

TIC + Expressão Plástica 

(jpg e criar) 

 

Blogue – www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com 

 

Neste Blogue o trabalho da turma incidiu em colocar as mensagens on-line. A 

turma dinamizou o blogue em 2011/2012. A meta de aprendizagem apreendida nesta 

atividade é a meta 2.3, que diz que o aluno interage e colabora com outras pessoas, 

http://www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com/
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partilhando, sob a orientação do professor, ideias e trabalhos em espaços on-line 

previamente concebidos para o efeito (paginas web de projetos, blogue da turma, etc.).  

 

Separador Atividade 

Página Inicial 

E. B. 1 Arquitecto Victor Palla 

Novidades 

Festa de Natal 

Finalistas do Concurso de Árvores de Natal 

Vencedores do Concurso de Árvores de Natal 

Início do 2º Período 

Festa de Carnaval 

Ovo da Páscoa 

Concurso de Ovo da Páscoa – nova data 

Boas férias  

Publicações 

AEC (Atividades de 

Enriquecimento Curricular) 

Atividades de Encerramento 2º período 

Articulação entre AEC e o departamento de Inglês e 

Educação Musical 

Dia da criança 

Festa de encerramento do ano letivo 2011/2012 

Atividades 

1ª semana de aulas 

Abertura solene do ano letivo 2011/2012 

S. Martinho 

Feira de Natal 
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Almoço de Natal 

Cantar as janeiras 

Festa de Carnaval 

Receção aos alunos do pré-escolar 

Dia da Criança 

Decoração da Escola sobre o tema : Festas dos Santos - 
Arraiais 
 

CAF (Componente de Apoio 

à Família) 

CAF 

Atividades 

Comunidade Educativa Comunidade Educativa 

Concursos 
Concursos de árvores de Natal 

Concurso de Ovos de páscoa 

BE (Biblioteca Escolar) 

Escritor João Manuel Ribeiro 

Encontro com a escritora Isabel Alçada 

Atividades promovidas pela biblioteca 

Decorações Ano letivo 2011/2012 

História A Escola do Vale Escuro 

Projetos 

O Kivo vem à escola: Explorar a Bandeira da Cidade. 
O Kivo vem à escola: Visita pelo Bairro 

Arquivo Municipal 

Jornal da Escola - Vale de Palavras 

22ª CAMPANHA COASTWATCH - EDUCAÇÃO  

AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE: 

proteger,  

promover, sensibilizar 
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O Programa de Educação Financeira: Montepio, EB1 

Victor Palla 2011-2012 

COASTWATCH: PROTEGER, PRESERVAR, 

SENSIBILIZAR... 

AULA SOBRE TIPOS DE PLANTAS, SEMENTES E 

FORMAS DAS FOLHAS 

AS PLANTAS 

Entrevista à Presidente da Junta de Freguesia 

Projeto Ilustrar é ler + 

Seminários 
As Rochas 

Prevenção Rodoviária 

Visitas de Estudo 

OS PREGÕES EM LISBOA NO INÍCIO DO SÉCULO 

XX “ OLHA O PÃO QUENTINHO ACABADO DE 

COZER…” 

Tinoni – Visita de Estudo do 1º ano 

Visita de Estudo ao Festival Monstra 

Visita do 1º A ao navio Infante Sagres 

Visita de Estudo à quinta pedagógica 1º B e 1º C 

Visita de Estudo á quinta pedagógica – 1º A 

Visita ao Mercado 31 de Janeiro – 3º anos 

Visita à feira Mediaval promovida pelos alunos da EB1 

Natália Correia 

Dia Olímpico – Festa de Encerramento do ano 

Alguns Momentos da Viagem de finalistas 

Contactos Contactos 
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Atividades com parceiros 

Comemorações do dia da Alimentação 

Festa de S. Martinho 

O Teatro do Zeca Limpão 

Festa de Natal 

Festa de Carnaval 

Promoção de alimentação saudável 

Nuno desportivo 

Dia da Criança 

Cascata de S. João 

 

Blogue – www.umdolafa.blogspot.com 

 

O Blogue reforça alguns conteúdos lecionados em sala de aula. Tendo em conta 

que os alunos consultavam este blogue em trabalho autónomo e em casa as metas de 

aprendizagem que se destacam são (meta 1.2)  o aluno prepara e realiza pesquisas 

digitais em endereços da internet fornecidos, motores de busca on-line e fontes off-line, 

definindo previamente com o professor as ferramentas e as palavras-chave a utilizar; 

(meta 1.3) o aluno seleciona, com o apoio do professor, a informação resultante de 

pesquisas digitais, identificando as ideias centrais do conteúdo e verificando a sua 

pertinência face aos objetivos de pesquisa. 

 

Separador Conteúdo 
Áreas disciplinares 

(Atividades) 

http://www.umdolafa.blogspot.com/


134 
Anexo III – Ficha de Registo de conteúdos colocados na web 
_____________________________________________________________________________ 

Novidades 

Cá estamos nós ------- 

Apresentação 
TIC + Expressão Musical 

(power point, movie maker + temática) 

Peças para Flauta 

Músicas para tocar 

flauta – números e 

dicas 

TIC + Expressão Musical 

(power point, movie maker + conteúdo) 

Guitarra e 

Cavaquinho 
Acordes ----- 

Letras de Música 
Letras de algumas 

músicas 

TIC + Expressão Musical 

(you tube + músicas) 

As nossas gravações ---- ---- 

Músicas em notas Pautas 
TIC + Expressão Musical 

(you tube, cazple + músicas) 

Biografia de autores História da Música 
TIC + Expressão Musical 

(wiki + história) 

Links uteis Piano digital 
TIC + Expressão Musical 

(you tube + músicas) 

 

Facebook – Marlene Vieira 

 

Nesta atividade, as metas de aprendizagem trabalhadas foram: (meta 2) o aluno 

comunica e interage com outras pessoas usando, com o apoio do professor, ferramentas 

de comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as regras de conduta subjacente e 
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(meta 4) o aluno adota comportamentos elementares de segurança na utilização das 

ferramentas digitais fornecidas, respeitando os direitos de autor. 

 

Álbuns 
Áreas disciplinares 

(Atividades) 

Urso Teddy TIC + Expressão Plástica (jpg, ilustração) 

Vogais 

TIC + Língua Portuguesa + Expressão 

Plástica (jpg, identificação das vogais, 

modelar) 

Presépio TIC + Expressão Plástica (jpg, montar) 

Outono  TIC + Expressão Plástica (jpg, ilustrar) 

S. Martinho TIC + Expressão Plástica (jpg, montar) 

Dia da alimentação TIC + Expressão Plástica (jpg, montar) 

Dia da árvore TIC + Expressão Plástica (jpg, montar) 

Dia do ambiente TIC + Expressão Plástica (jpg, montar) 

Dia 25 de Abril TIC + Expressão Plástica (jpg, ilustrar) 

Atitude ler + 
TIC + Língua Portuguesa + Expressão 

Plástica (jpg, ouvir uma história, ilustrar) 

Jogos na Biblioteca ----- 

Desenhos das personagens… 
TIC + Língua Portuguesa + Expressão 

Plástica (jpg, ouvir uma história, ilustrar) 

Férias de Verão 
TIC + Língua Portuguesa + Expressão 

Plástica (jpg, escrever, ilustrar) 

Provérbios de S. Martinho TIC + Língua Portuguesa + Expressão 
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Plástica (jpg, pesquisa, ilustrar) 

Quadro de Valor ----- 

Dia da Alimentação 
TIC + Estudo do Meio + Expressão 

Plástica (jpg, alimentação, montar) 

Mensagens de Natal 
TIC + Língua Portuguesa + Expressão 

Plástica (jpg, escrever, pintar) 

Enfeites de Natal – Bolas TIC  + Expressão Plástica (jpg, decorar) 

Respostas criativas 
TIC + Língua Portuguesa  (jpg, power 

point, escrever) 

Atividade de Pintura TIC  + Expressão Plástica (jpg,  pintar) 

Livros de receitas 
TIC + Língua Portuguesa + Expressão 

Plástica (jpg, pesquisa, escrever, pintar) 

Escrita Catita com palavras com nh TIC + Língua Portuguesa (jpg, escrever) 

Trabalhos de grupo 
TIC + Estudo do Meio + Expressão 

Plástica (jpg, ler, pintar) 

Sardinhas TIC + Expressão Plástica (jpg, decorar) 

Férias de Verão 
TIC + Língua Portuguesa + Expressão 

Plástica (jpg, escrever, pintar) 

Bandeira da cidade de Lisboa TIC + Expressão Plástica (jpg, montar) 

Vindimar TIC + Expressão Plástica (jpg, montar) 

Festas de S. Martinho TIC + Expressão Plástica (jpg, ilustrar) 

Quadro de Natal 
TIC + Expressão Plástica (jpg, recortar e 

colar) 

Aguarela de casas típicas de Portugal TIC + Expressão Plástica (jpg, pintar) 
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Dia de S. Valentim 
TIC + Expressão Plástica (jpg, pesquisar, 

decorar) 

Ilustrar é ler + 
TIC + Língua Portuguesa + Expressão 

Plástica (jpg, ler, ilustrar) 

 

 

Trabalhos de Casa 

 

As metas de aprendizagem que mais destaque tiveram nesta atividade foram a meta 

2, o aluno comunica e interage com outras pessoas usando, com o apoio do professor, 

ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona e respeitando as regras de conduta 

subjacente, a meta 3 o aluno desenvolve, com o apoio e orientação do professor, 

trabalhos escolares com recurso a ferramentas digitais fornecidas, para representar 

conhecimentos, ideias e sentimentos e a meta 4 o aluno adota comportamentos 

elementares de segurança na utilização das ferramentas digitais fornecidas, respeitando 

os direitos de autor. 

 

Texto 
Áreas disciplinares 

(Atividades) 

O Outono TIC + Língua Portuguesa (+ Expressão 

Plástica) 

(atividade obrigatória - processamento de 

O carequinha Amarelo 

O Hansel e Gretel apanhar cogumelos 
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A família do André e as nacionalidades texto no word, desenvolvimento da 

escrita) 

(atividade facultativa – ilustrar o texto no 

paint e colar no word) 

O Natal 

O João vai ao dentista 

A vizinha 

Oriana 

Carta ao Castanheiro 

Mundo de paz 

É tão bom ter amigos 

Diferentes guerras 

A beira do regato 

A casinha de chocolate 

A cigarra e a formiga 

Bosque encantado 

O 5 de outubro 

O super herói 

 

Observações: 

Quando é referido em atividade jpg, significa que a capacidade TIC está associada ao 

local onde a imagem vai ser divulgada (blogue e/ou facebook). 
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Grelha de Observação de Atividades Orientadas 

 

Categoria Sub-Categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Os alunos são agitados? 

Qual o comportamento dos alunos mantém-se igual 

quando não se utiliza as TIC? 

Os alunos demonstram motivação? 

Os alunos partilham ideias? 

Qual a atitude dos alunos face a uma dificuldade de 

um colega? 

Os alunos solicitam o apoio da professora? 

Aprendizagens Os alunos adquirem as capacidades? 

As metas de aprendizagem propostas são 

trabalhadas? 

Participação Os alunos realizam as atividades? 

Os alunos enviam os Trabalhos de casa? 

Orientação 

 Do 

Professor 

Disciplina Os alunos alteram os comportamento face às 

atividades diferentes? 

Espaço O local estava indicado para a atividade? 

Tempo O tempo foi suficiente para a atividade? 

Planificação A planificação estava adequada? 
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Registo de Observação de Atividades Orientadas 

 

Repositórios de conteúdos  

Categoria Sub-categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Os alunos são agitados? 

Os alunos manifestam muito entusiasmo por 

utilizar o you tube e solicitam para ver alguns 

filmes relacionados com autores de música dos 

Morangos com Açucar e com jogadores de 

futebol.  

Qual o comportamento dos alunos mantém-

se igual quando não se utiliza as TIC? 

Ao contrário do que acontece nas outras aulas 

os alunos não pedem para ir à casa de banho e 

mantém uma postura silenciosa fazendo 

cumprir as regras da sala de aula. 

Os alunos demonstram motivação? 

Sim. Manifestam mais motivação para ver 

alguns filmes do que perceber como se abra 

uma conta e pública. 

Os alunos partilham ideias? 

Do três repositórios utilizados, o you tube foi o 

mais bem sucedido, entre pedidos e conversas 
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paralelas solicitam para visualizar vídeo clips e 

golos de futebol. 

Qual a atitude dos alunos face a uma 

dificuldade de um colega? 

Explicam uns aos outros os locais onde devem 

clicar para realizar a ação solicitada. 

Os alunos solicitam o apoio da professora? 

Os alunos solicitam a professora para pedir 

permissão para visualizar os filmes não 

propriamente para realizar as tarefas. 

Aprendizagens Os alunos adquirem as capacidades? 

Sim. Mas nem todos trabalham ao mesmo 

ritmo, sendo fundamental o trabalho dos pares 

As metas de aprendizagem propostas são 

trabalhadas? 

As metas trabalhadas: 2.3; 3; 4. Os alunos 

partilham a informação com a conta da 

professora à vez; Os alunos criam a pares e à 

vez filmes no movie maker, textos no word e 

no power point; os alunos reconhecem que o 

you tube é um repositório onde a segurança 

implica regras de pesquisa. 

Participação Os alunos realizam as atividades? 

À vez e a pares. 
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Os alunos enviam os Trabalhos de casa? 

Nesta atividade não foi marcado trabalho de 

casa. 

Orientação 

 Do 

Professor 

Disciplina Os alunos alteram os comportamentos face 

às atividades diferentes? 

Sim, manifestaram um entusiasmo maior pelo 

you tube do que pelo photobucket ou vimeo. 

Não pediram para sair da sala. 

Espaço O local estava indicado para a atividade? 

Sala de aula. Não permitiu que utilizassem as 

ferramentas web todos ao mesmo tempo. 

Tempo O tempo foi suficiente para a atividade? 

Sim. 

Planificação A planificação estava adequada? 

A escolha de uma sala com QIM seria mais 

indicada permitindo que todos abrissem uma 

conta. No entanto se tal tivesse acontecido 

provavelmente o tempo seria insuficiente. 

 

Blogue – www.escritacatita.blogspot.com 

 

Categoria Sub-categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Os alunos são agitados? 

http://www.escritacatita.blogspot.com/
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Os alunos estavam sossegados e entusiasmados 

por utilizar o Magalhães. 

Qual o comportamento dos alunos mantém-

se igual quando não se utiliza as TIC? 

Mantém uma postura silenciosa e com respeito 

às regras da sala de aula, mas existem alguns 

alunos que pedem para ir à casa de banho. 

Os alunos demonstram motivação? 

Sim. Mas não tão entusiasmados como com a 

utilização do you tube e/ ou facebook. 

Aparentemente parecem mais concentrados e 

tranquilos. 

Os alunos partilham ideias? 

Não. 

Qual a atitude dos alunos face a uma 

dificuldade de um colega? 

Explicam uns aos outros os locais onde devem 

clicar para realizar a ação solicitada. 

Os alunos solicitam o apoio da professora? 

Os alunos solicitam o apoio da  professora 

muitas vezes. 

Aprendizagens Os alunos adquirem as capacidades? 

Sim. Mas nem todos trabalham ao mesmo 

ritmo, mas privilegiam o trabalho individual. 
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As metas de aprendizagem propostas são 

trabalhadas? 

As metas trabalhadas: 2.3; 3. Os alunos 

partilham a informação no projeto da turma; 

Os alunos trabalham de forma individual no 

word e power point. 

Participação Os alunos realizam as atividades? 

Sim, mas nem todos as completam. Os alunos 

utilizaram o dicionário on-line. Alunos com 

dificuldades ao nível da visão realizaram a 

tarefa com letras superiores a doze. Alunos 

com necessidade de apoio educativo apoiaram-

se na correção gramatical do programa word 

para a construção das frases. 

Os alunos enviam os Trabalhos de casa? 

Alguns enviam por e-mail. 

Orientação 

 Do 

Professor 

Disciplina Os alunos alteram os comportamentos face 

às atividades diferentes? 

Sim, mais concentrados e com mais 

necessidades. Requisitavam mais a ajuda do 

professor, nomeadamente no início não sabiam 

como e porquê surgiam uns risquinhos 

vermelhos e verdes por cima das palavras e 

como é que eles desapareciam. 
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Espaço O local estava indicado para a atividade? 

Sala com QIM 

Tempo O tempo foi suficiente para a atividade? 

Não. Alguns alunos necessitavam de mais 

tempo para escrever os textos. 

Planificação A planificação estava adequada? 

Sim. Apenas um aluno não tinha o word, mas 

utilizou o caderno de notas. 

 

Blogues –  www.professoramarleneviera.blogspot.com e 

www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com 

 

Categoria Sub-categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Os alunos são agitados? 

Os alunos estavam sossegados e entusiasmados 

por utilizar o Magalhães. 

Qual o comportamento dos alunos mantém-

se igual quando não se utiliza as TIC? 

Mantém uma postura silenciosa e com respeito 

às regras da sala de aula, mas existem alguns 

alunos que pedem para ir à casa de banho. 

Os alunos demonstram motivação? 

Sim. Mas não tão entusiasmados como com a 

http://www.professoramarleneviera.blogspot.com/
http://www.ebarquitectovictorpalla.blogspot.com/


146 
Anexo V - Registo de Observação de Atividades Orientadas 

______________________________________________________________________ 

utilização do you tube e/ ou facebook.  

Os alunos partilham ideias? 

Sim. Dão sugestões de como noticiar. 

Qual a atitude dos alunos face a uma 

dificuldade de um colega? 

Explicam uns aos outros os locais onde devem 

clicar para realizar a ação solicitada. 

Os alunos solicitam o apoio da professora? 

Os alunos solicitam o apoio da  professora. 

Aprendizagens Os alunos adquirem as capacidades? 

Sim. Organizam-se a pares 

As metas de aprendizagem propostas são 

trabalhadas? 

As metas trabalhadas: 2.3; 3. Os alunos 

partilham a informação nos projetos da turma; 

Os alunos trabalham a pares, à vez e com a 

conta da professora 

Participação Os alunos realizam as atividades? 

Sim. 

Os alunos enviam os Trabalhos de casa? 

Não solicitado. 

Orientação 

 Do 

Professor 

Disciplina Os alunos alteram os comportamentos face 

às atividades diferentes? 

Não. 
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Espaço O local estava indicado para a atividade? 

Sala com QIM 

Tempo O tempo foi suficiente para a atividade? 

Sim. 

Planificação A planificação estava adequada? 

Sim. 

 

Blogue – www.umdolafa.blogspot.com 

 

Este Blogue foi orientado pela professora e tinha como principal objetivo a 

consulta em trabalho autónomo do aluno. Desta forma, os únicos registos foram os 

depoimentos dos alunos que diziam que iam lá consultar para ouvirem as músicas que 

estavam a ser trabalhadas em sala de aula. Um depoimento marcante foi um aluno que 

disse: “professora, eu ensinei o meu irmão a tocar flauta e juntos estivemos a tocar para 

a minha avó”. “Professora, a minha avó ficou encantada”.  

 

 

Facebook 

  

Categoria Sub-categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Os alunos são agitados? 

http://www.umdolafa.blogspot.com/
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Os alunos manifestam muito entusiasmo por 

utilizar o facebook. Pedem à professora para 

jogar jogos. 

Qual o comportamento dos alunos mantém-

se igual quando não se utiliza as TIC? 

Ao contrário do que acontece nas outras aulas 

os alunos não pedem para ir à casa de banho e 

mantém uma postura agitada e de conversa 

entre pares 

Os alunos demonstram motivação? 

Sim. Manifestam mais motivação para jogar e 

pedir amizade aos colegas.. 

Os alunos partilham ideias? 

Falam sobre jogos e sobre colegas que podem 

encontrar no facebook. 

Qual a atitude dos alunos face a uma 

dificuldade de um colega? 

Explicam uns aos outros os locais onde devem 

clicar para realizar a ação solicitada. 

Os alunos solicitam o apoio da professora? 

Os alunos não solicitam a ajuda da professora 

Aprendizagens Os alunos adquirem as capacidades? 

Sim. Maioria dos alunos já sabia utilizar esta 

ferramenta. 
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As metas de aprendizagem propostas são 

trabalhadas? 

As metas trabalhadas: 2.3; 4. Os alunos 

partilham a informação com a conta da 

professora à vez; Os alunos utilizam as suas 

contas seguindo as regras de conduta 

subjacentes. 

Participação Os alunos realizam as atividades? 

A pares. 

Os alunos enviam os Trabalhos de casa? 

Nesta atividade não foi marcado trabalho de 

casa. 

Orientação 

 Do 

Professor 

Disciplina Os alunos alteram os comportamentos face 

às atividades diferentes? 

Sim, manifestaram muito entusiasmo. Não 

pediram para sair da sala. 

Espaço O local estava indicado para a atividade? 

Sala de aula.  

Tempo O tempo foi suficiente para a atividade? 

Sim. 

Planificação A planificação estava adequada? 

Sim. 
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 Trabalhos de casa e gmail 

 

Coloca-se aqui uma grelha de observação, visto que o correio eletrónico foi criado em 

atividade orientadas na sala de aula e os 18 trabalhos de casa marcados foram iniciados 

na sala de aula. 

Categoria Sub-categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Os alunos são agitados? 

Os alunos estavam sossegados. 

Qual o comportamento dos alunos mantém-

se igual quando não se utiliza as TIC? 

Sim. 

Os alunos demonstram motivação? 

Sim.  

Os alunos partilham ideias? 

Sim. 

Qual a atitude dos alunos face a uma 

dificuldade de um colega? 

Explicam uns aos outros os locais onde devem 

clicar para realizar a ação solicitada. 

Os alunos solicitam o apoio da professora? 

Os alunos solicitam o apoio da  professora 

algumas vezes. 

Aprendizagens Os alunos adquirem as capacidades? 
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Sim. Mas nem todos trabalham ao mesmo 

ritmo, mas privilegiam o trabalho individual. 

Os alunos com limitações visuais solicitaram 

para aumentar a letra. Os alunos utilizaram os 

programas na sua língua materna. 

Os alunos sem computador tiveram dificuldade 

em executar esta tarefa. 

As metas de aprendizagem propostas são 

trabalhadas? 

As metas trabalhadas: 2; 3; 4. Os alunos 

comunicaram de forma síncrona e assíncrona 

através do chat e mensagens do gmail. As 

raparigas manifestaram mais interesse nesta 

forma de comunicar. Os alunos trabalham de 

forma individual no word e power point; Os 

alunos seguem as regras subjacentes. 

Participação Os alunos realizam as atividades? 

Sim, mas nem todos as completam. 

Os alunos enviam os Trabalhos de casa? 

Os alunos enviam por e-mail os trabalhos de 

casa. Apenas os alunos sem computador é que 

entregaram os trabalhos de casa em suporte de 

papel. 

Orientação Disciplina Os alunos alteram os comportamentos face 
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 Do 

Professor 

às atividades diferentes? 

Sim, mais concentrados. 

Espaço O local estava indicado para a atividade? 

Sala com QIM 

Tempo O tempo foi suficiente para a atividade? 

Sim. 

Planificação A planificação estava adequada? 

Sim. 

 

 

Conclusão – estudo comparativo entre as atividades 

 

Categoria Sub-categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Os alunos são agitados? 

Os alunos manifestam entusiasmo por utilizar o 

computador Magalhães e muito entusiasmo por 

utilizar o you tube e o facebook, principalmente 

os rapazes porque solicitaram para ver golos de 

futebol e  para jogar. 

Qual o comportamento dos alunos mantém-

se igual quando não se utiliza as TIC? 

Ao contrário do que acontece nas outras aulas 
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os alunos não pedem para ir à casa de banho e 

mantém uma postura silenciosa fazendo 

cumprir as regras da sala de aula. Nas 

atividades que requerem mais concentração 

existiam apenas alguns casos a solicitar para ir 

à casa de banho, mas não é uma variante a 

considerar tendo em conta que é uma 

necessidade fisiológica. 

Os alunos demonstram motivação? 

Sim, especialmente os rapazes na utilização do 

facebook e no you tube e as raparigas na 

utilização do gmail. 

Os alunos partilham ideias? 

Sim. Especialmente sobre filmes a consultar o 

jogos para jogar. 

Qual a atitude dos alunos face a uma 

dificuldade de um colega? 

Os alunos entreajudaram-se. 

Os alunos solicitam o apoio da professora? 

Sim, especialmente na utilização do word e do 

power point. 

Aprendizagens Os alunos adquirem as capacidades? 

Sim, prova disso são as publicações, o envio 

dos trabalhos de casa. Os alunos com 
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limitações visuais aumentam a letra. Os alunos 

utilizam os programas na sua língua materna. 

As metas de aprendizagem propostas são 

trabalhadas? 

As metas finais mais trabalhadas foram as 

metas 2, 3 e 4. 

Participação Os alunos realizam as atividades? 

Sim. 

Os alunos enviam os Trabalhos de casa? 

Sim. Só os alunos sem computador Magalhães 

é que não enviaram em formato b-learning, 

mas entregaram nas sessão presenciais em 

formato de papel. 

Orientação 

 Do 

Professor 

Disciplina Os alunos alteram os comportamentos face 

às atividades diferentes? 

Sim. Estiveram mais motivados no you tube e 

facebook e mais concentrados nas atividades de 

utilização do word e power point. 

Espaço O local estava indicado para a atividade? 

Quando utilizada a sala de informática com 

recurso ao QIM, sim. 

Tempo O tempo foi suficiente para a atividade? 

Sim, o tempo foi insuficiente apenas na 

atividade de introdução à escrita. 
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Planificação A planificação estava adequada? 

Sim. 
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Grelha de Observação de Atividades não Orientadas 

 

Categoria Sub-Categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Existe partilha de informação e recursos entre 

alunos? 

Os alunos de diferentes géneros e etnias têm 

comportamentos diferentes face à utilização 

das TIC? 

Aprendizagens Quais são as ferramentas que os alunos 

exploram livremente?  

Quantas ferramentas exploram durante cada 

sessão livre? 

Na sessão seguinte os alunos que adquiriram a 

informação sobre a nova ferramenta, voltaram 

a explorá-la?  

As ferramentas utilizadas na sala de aula em 

trabalho orientado são utilizadas em trabalho 

livre e autónomo?  

Participação Como participam nas atividades os alunos sem 

computador Magalhães? 
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Registos de Observação de Atividades não Orientadas 

Sessão 1 

Categoria Sub-Categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Existe partilha de informação e recursos 

entre alunos? 

Sim. Além de alguns alunos estarem agrupados 

a pares, existe um agrupamento natural de 

alunos por género. Os rapazes partilham os 

seus gostos e pesquisas. As raparigas 

conversam sobre as atividades que estão a 

executar. No início da sessão estavam 

silenciosos, mas gradualmente foram trocando 

opiniões sobre os programas que estavam a 

utilizar.  

Os alunos de diferentes géneros e etnias têm 

comportamentos diferentes face à utilização 

das TIC? 

Os rapazes jogaram mais e trocaram 

impressões sobre jogadores de futebol. As 

raparigas realizaram os trabalhos de casa, 

conversavam por chat e também jogavam. Os 

alunos utilizaram o gmail na sua língua 

materna. 
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Aprendizagens Quais são as ferramentas que os alunos 

exploram livremente?  

10 alunos pesquisam no facebook. 

2 visualizam fotos sobre jogadores de futebol. 

20 jogam. 

2 ouvem música. 

4 pesquisam os blogues. 

14 comunicam no chat do gmail. 

Quantas ferramentas exploram durante 

cada sessão livre? 

Os alunos exploraram seis ferramentas. 

Na sessão seguinte os alunos que adquiriram 

a informação sobre a nova ferramenta, 

voltaram a explorá-la?  

----- 

As ferramentas utilizadas na sala de aula 

em trabalho orientado são utilizadas em 

trabalho livre e autónomo?  

As ferramentas que são exploradas em trabalho 

orientado e foram mais utilizadas em trabalho 

livre são o gmail e o Blogue. 

Participação Como participam nas atividades os alunos 

sem computador Magalhães? 

Em trabalhos de pares Os alunos donos do 
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computador, jogavam primeiro e explicavam 

sucintamente o que estavam a fazer aos seus 

pares. 

 

Sessão 2 

Categoria Sub-Categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Existe partilha de informação e recursos 

entre alunos? 

Sim. Além de alguns alunos estarem agrupados 

a pares, existe um agrupamento natural de 

alunos por género. Os rapazes partilham os 

seus gostos e pesquisas. As raparigas 

conversam sobre as atividades que estão a 

executar.  

Os alunos de diferentes géneros e etnias têm 

comportamentos diferentes face à utilização 

das TIC? 

Os rapazes jogaram mais e trocaram 

impressões sobre jogadores de futebol. As 

raparigas realizaram os trabalhos de casa, 

conversavam por chat e também jogavam. Os 

alunos utilizaram o gmail na sua língua 

materna. 
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Aprendizagens Quais são as ferramentas que os alunos 

exploram livremente?  

12 alunos pesquisam e jogavam através do 

facebook. 

8 visualizam fotos sobre jogadores de futebol. 

20 jogam. 

3 ouvem música. 

4 pesquisam os blogues. 

10 comunicam no chat do gmail. 

Quantas ferramentas exploram durante 

cada sessão livre? 

Os alunos exploraram seis ferramentas. 

Na sessão seguinte os alunos que adquiriram 

a informação sobre a nova ferramenta, 

voltaram a explorá-la?  

Os alunos voltaram a explorar as mesmas 

atividades. Uma aluna, que não tinha ouvido 

música na sessão anterior, trouxe headphones 

para ouvir música. 

As ferramentas utilizadas na sala de aula 

em trabalho orientado são utilizadas em 

trabalho livre e autónomo?  

As ferramentas que são exploradas em trabalho 

orientado e foram mais utilizadas em trabalho 
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livre são o gmail e o Blogue. 

Participação Como participam nas atividades os alunos 

sem computador Magalhães? 

Em trabalhos de pares Os alunos donos do 

computador, jogavam primeiro e explicavam 

sucintamente o que estavam a fazer aos seus 

pares. 

 

Sessão 3 

Categoria Sub-Categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Existe partilha de informação e recursos 

entre alunos? 

Sim. Além de alguns alunos estarem agrupados 

a pares, existe um agrupamento natural de 

alunos por género. Os rapazes partilham os 

seus gostos e pesquisas. As raparigas 

conversam sobre as atividades que estão a 

executar.  

Os alunos de diferentes géneros e etnias têm 

comportamentos diferentes face à utilização 

das TIC? 

Os rapazes jogaram mais e trocaram 

impressões sobre jogadores de futebol. As 
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raparigas realizaram os trabalhos de casa, 

conversavam por chat e também jogavam. Os 

alunos utilizaram o gmail na sua língua 

materna. 

Aprendizagens Quais são as ferramentas que os alunos 

exploram livremente?  

10 alunos pesquisam no facebook. 

8 visualizam fotos sobre jogadores de futebol. 

20 jogam. 

2 ouvem música. 

7 pesquisam os blogues. 

20 comunicam no chat do gmail. 

Quantas ferramentas exploram durante 

cada sessão livre? 

Os alunos exploraram seis ferramentas. 

Na sessão seguinte os alunos que adquiriram 

a informação sobre a nova ferramenta, 

voltaram a explorá-la?  

Os rapazes estiveram todos a visualizar 

fotografias de jogadores de futebol. A pesquisa 

dos blogues aumentou. E a meio da sessão e 

por influência uns dos outros, todos os alunos 

resolveram adiantar os trabalhos de casa.  

As ferramentas utilizadas na sala de aula 
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em trabalho orientado são utilizadas em 

trabalho livre e autónomo?  

As ferramentas que são exploradas em trabalho 

orientado e foram mais utilizadas em trabalho 

livre são o gmail e o Blogue. 

Participação Como participam nas atividades os alunos 

sem computador Magalhães? 

Em trabalhos de pares Os alunos donos do 

computador, jogavam primeiro e explicavam 

sucintamente o que estavam a fazer aos seus 

pares. 

Os alunos que não tinham computador e 

estavam a trabalhar a pares, quando o seu par 

resolveu adiantar os trabalhos de casa, ficaram 

a observar os procedimentos. 

 

Conclusão das três sessões 

Categoria Sub-Categoria Questões a observar 

Alunos Atitudes Existe partilha de informação e recursos 

entre alunos? 

Sim. Além de alguns alunos estarem agrupados 

a pares, existe um agrupamento natural de 

alunos por género. Os rapazes partilham os 
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seus gostos e pesquisas. As raparigas 

conversam sobre as atividades que estão a 

executar. 

Os alunos de diferentes géneros e etnias têm 

comportamentos diferentes face à utilização 

das TIC? 

Os rapazes jogaram mais e trocaram 

impressões sobre jogadores de futebol. As 

raparigas realizaram os trabalhos de casa, 

conversavam por chat e também jogavam. Os 

alunos utilizaram o gmail na sua língua 

materna. 

Aprendizagens Quais são as ferramentas que os alunos 

exploram livremente?  

Das que normalmente utilizam em trabalho 

orientado, só o power point, o Movie Maker, e 

o paint não formam utilizados em momento de 

exploração livre. 

Os Jogos e o chat do gmail, foram as 

atividades mais concorridas nos três dias. 

A pesquisa e audição de música foi o menos 

requisitado pelos alunos, visto que queriam 

ouvir as músicas que estavam guardadas no 

computador sem recorrer a headphones, nem 
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se lembraram que poderiam pesquisar músicas 

no you tube. Uma aluna que queria ouvir 

música, na segunda sessão levou headphones. 

Ver fotos e curiosidades sobre futebolistas 

foi uma das atividades lembrada por um aluno, 

os outros alunos acharam boa ideia e imitaram 

a ação. 

Quantas ferramentas exploram durante 

cada sessão livre? 

Os alunos exploraram seis ferramentas. 

Na sessão seguinte os alunos que adquiriram 

a informação sobre a nova ferramenta, 

voltaram a explorá-la?  

Repetiram as atividades nos três dias. Existiu 

partilha, mesmo pelo chat. 

As ferramentas utilizadas na sala de aula 

em trabalho orientado são utilizadas em 

trabalho livre e autónomo?  

As ferramentas que são exploradas em trabalho 

orientado e foram mais utilizadas em trabalho 

livre são o gmail e o Blogue. 

Participação Como participam nas atividades os alunos 

sem computador Magalhães? 

Em trabalhos de pares Os alunos donos do 
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computador, jogavam primeiro e explicavam 

sucintamente o que estavam a fazer aos seus 

pares. 

Quando os colegas resolveram adiantar os 

trabalhos de casa, quem não tinha computador 

ficou a observar o que o outro fazia. 
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Questionário aos Encarregados de Educação 

 

Este questionário é anónimo e confidencial. Por favor, preencha com um X nos quadrados de 

resposta sim ou não e escreva algumas palavras de resposta a perguntas, no interior de cada 

retângulo correspondente. 

 

1. O seu educando tem computador Magalhães?              Sim  Não     

2. Além do Magalhães tem outro computador em casa?              Sim  Não     

3. Utiliza o computador no local de trabalho?              Sim  Não     

4. Tem Internet em casa?              Sim  Não     

5. Tem internet no local de trabalho?              Sim  Não     

6. Utiliza Internet?              Sim  Não     

7. Se respondeu sim, por favor enumere alguns programas, sites ou ligações, que utiliza 

frequentemente? 

 

 

 

 

8. O que faz o seu educando com o computador Magalhães em casa? 
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9. O que gostaria que o seu educando aprendesse a fazer com o computador Magalhães? 

 

 

 

 

 

 

10. Costuma consultar os Blogues da turma?              Sim  Não     

11. Acompanha os trabalhos dos alunos através do facebook?          Sim  Não     

12. Qual ou quais as atividades que mais despertaram o seu interesse? 

 

 

 

 

 

13. Porque é que despertaram esse interesse? 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada! 

A professora Marlene Vieira 
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Nome O que faz o aluno no PC O que gostaria que aprendesse? Blogues Facebook Atividade de maior interesse porque

EE Aluna tpc e facebook programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE Aluna tpc e facebook programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE aluno programas vida adulta não não Plástica nunca vimos

EE aluno tpc programas vida adulta sim não Plástica nunca vimos

EE Aluna tpc e facebook programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE Aluna tpc e blogues programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE Aluno tpc e facebook programas vida adulta sim não Plástica nunca vimos

EE Aluno programas vida adulta não não Plástica nunca vimos

EE Aluno tpc e blogues programas vida adulta sim não Música nunca ouvimos

EE Aluno tpc e facebook programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE Aluna tpc e facebook programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE Aluna tpc e facebook programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE Aluna tpc programas vida adulta sim não Plástica nunca vimos

EE Aluna tpc programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE Aluna tpc programas vida adulta sim não Plástica nunca vimos

EE Aluno programas vida adulta não não Plástica nunca vimos

EE aluna tpc programas vida adulta sim não Plástica nunca vimos

EE aluno tpc e facebook programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE aluna tpc e blogues programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE aluno tpc programas vida adulta sim não Plástica nunca vimos

EE aluno tpc e facebook programas vida adulta sim sim Plástica nunca vimos

EE aluna tpc programas vida adulta sim não Plástica nunca vimos

EE aluna programas vida adulta não não Plástica nunca vimos

tpc e facebook - 10 - 44% programa vida adulta - 100% sim - 19 - 83% sim - 11 - 48% Plástica 22- 96% nunca ouvimos 1 - 4%

tpc - 7 - 30% não - 4 - 17% não - 12 - 52% Música 1 - 4% nunca vimos 22 - 96%

tpc e blogue - 3 - 13%
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Guião de entrevistas a Encarregados de Educação 

Entrevista a Encarregados de Educação participantes Projeto 

Categoria Sub-Categoria Questões a observar 

Atitudes Pessoal Acha que o projeto proporcionou aprendizagens ao 

seu educando? 

Ajudou o seu educando na realização dos trabalhos 

de casa? 

Aluno As atitudes face à utilização do computador 

mudaram? 

Opiniões Geral Os alunos alteram o comportamento face às 

atividades diferentes? 

Especifica Do seu ponto de vista quais as vantagens do 

projeto? 

Quais as desvantagens do projeto? 

 

Entrevista a Encarregados de Educação não participantes Projeto 

Opiniões Geral Como é que o seu educando utiliza o computador 

Magalhães? 

Especifica Durante o primeiro ciclo, que aprendizagens TIC, o 

seu educando, adquiriu? 

 



171 
Anexo XI - Registo sobre as Entrevistas aos Encarregados de Educação 

____________________________________________________________________________ 

Registo sobre as Entrevistas aos Encarregados de Educação 

Entrevista a Encarregados de Educação participantes Projeto 

Categoria Sub-Categoria Questões a observar 

Atitudes Pessoal Acha que o projeto proporcionou aprendizagens 

ao seu educando? 

EV1- Sim, o meu filho além de escrever textos no 

word, abriu uma conta do facebook. 

EV2 – Sim, o meu filho escreve composições, faz 

desenhos, gravações e joga. 

EV3 – Sim, mas infelizmente não pode utilizar o 

computador Magalhães em casa, porque o 

computador veio com defeito, não é utilizado, 

porque nem liga e não há forma de o arranjar, outro 

não posso comprar, visto que é muito caro. 

Ajudou o seu educando na realização dos 

trabalhos de casa? 

EV1 – Apenas liguei o Magalhães à internet, ele 

fazia os trabalhos de casa e enviava. O que reparei 

é que já não deixava a realização dos mesmos para 

o ultimo dia. 

EV2 – Acompanhei o processo de realização dos 

trabalhos de casa, até telefonei uma vez à 

professora porque eu e o meu filho não 

conseguíamos entrar na conta do gmail. Acho até 

que desde que foram marcados estes trabalhos no 
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computador o meu filho fazia os textos com mais 

criatividade. 

EV3 – Acompanhei todos os trabalhos de casa do 

meu filho, mas ele entregava os textos que 

realizava numa folha de papel. 

Aluno As atitudes face à utilização do computador 

mudaram? 

EV1 – Sim, antes do projeto meu filho jogava, 

agora estuda. 

EV2 – Sim, a forma como utiliza o computador, 

mas mantém outros interesses. 

EV3 – Não sei. 

Opiniões Geral Os alunos alteram o comportamento face às 

atividades diferentes? 

EV1 – Penso que não. 

EV2 – Espero que não. 

EV3 – Não. 

Especifica Do seu ponto de vista quais as vantagens do 

projeto? 

EV1 - Aprendeu a trabalhar com o Windows e eu 

soube o que o meu filho fez na escola através dos 

trabalhos publicados no facebook. 

EV2 – Aprendeu a pesquisar e todos os trabalhos 

desenvolvidos, porque é a única forma que tenho 

de interpretar o mundo do meu filho. 

EV3 – O meu educando utilizou um computador. 
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Quais as desvantagens do projeto? 

EV1 – Não tenho desvantagens a apontar. 

EV2 – Nenhuma. 

EV3 – O meu filho não ter a possibilidade de trazer 

um Magalhães para casa. 

 

 

Entrevista a Encarregados de Educação não participantes Projeto 

Opiniões Geral Como é que o seu educando utiliza o 

computador Magalhães? 

EV4 – Quando o meu educando entrou para o 

2º ciclo, mandei retirar o sistema operativo 

Linux e limpar aqueles jogos do eu sei, agora 

utiliza-o para pesquisas na internet de uma 

forma muito mais rápida. 

EV5 – Mandei retirar o sistema operativo do 

Linux que ocupava muita memória e agora o 

meu educando utiliza-o como um computador 

normal.  

Especifica Durante o primeiro ciclo, que aprendizagens 

TIC, o seu educando, adquiriu? 

EV4 – No primeiro ciclo, o meu educando não 

utilizou o computador, não era pedido o 

Magalhães para ir para a escola porque os 
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professores tinham receio que os alunos o 

estragassem. 

EV5 – Os professores no primeiro ciclo não 

utilizavam os computadores, eu em casa é que 

lhe ia ensinado a pesquisar, a utilizar alguns 

programas, até tive que lhe ensinar a fazer um 

trabalho no computador. Ele só tem TIC no 

sétimo ano, mas até lá alguém tem que o ir 

ensinando a mexer no computador para fazer 

os trabalhos da escola. 
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Guião de Entrevistas a Alunos 

 

1. Gostaste de participar no projeto? 

2. Na tua opinião qual foi a atividade mais útil para o teu percurso como aluno? 

3. Na realização dos trabalhos de casa sentiste apoiado? 

4. A marcação dos trabalhos de casa no computador foi excessiva? 

5. Pesquisavas, em casa, informações nos blogues? 

6. Enumera vantagens do projeto? 

7. Refere desvantagens do projeto? 
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Guião de Entrevistas a Alunos 

 

1. Gostaste de participar no projeto? 

EA1 – Sim, porque eu gosto de utilizar o Magalhães. 

EA2 – Sim. 

EA3 – Sim. 

EA4 – Sim. 

2. Na tua opinião qual foi a atividade mais útil para o teu percurso como aluno? 

EA1 – Aprender a pesquisar. 

EA2 – Saber escrever no word. 

EA3 – Aprender a escrever no word. 

EA4 – Aprender a publicar nos blogues. 

3. Na realização dos trabalhos de casa sentiste apoiado? 

EA1 – Sim, mas não tive ajuda. 

EA2 – Sim, a minha mãe ajudou-me. 

EA3 – Sim. 

EA4 – Sim. 

4. A marcação dos trabalhos de casa no computador foi excessiva? 

EA1 – Não. Nós temos trabalhos de casa todos os dias. 

EA2 – É verdade que demorei mais a realizar os trabalhos de casa no computador do que 

realizava se fosse escrito à mão, mas não. 

EA3 – Não, mas eu não a realizei no computador. 

EA4 – Não, mas eu tive que fazer os trabalhos à mão. 

5. Pesquisavas, em casa, informações nos blogues? 
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EA1 – Sim. 

EA2 – Sim. 

EA3 – Sim, a minha mãe em casa mostrava-me os blogues no computador dela. 

EA4 – Não, só vi-a os blogues na escola. 

6. Enumera vantagens do projeto? 

EA1 – Aprender a pesquisar e a utilizar alguns programas. 

EA2 – Aprender a utilizar o word e o paint. 

EA3 – Aprender muitas coisas sobre como utilizar o computador. 

EA4 – Utilizar um computador. 

7. Refere desvantagens do projeto? 

EA1 – Ter alguns trabalhos identificados no meu facebook, porque não estavam bem feitos. 

EA2 – Nenhum. 

EA3 – Serem poucas horas por semana. 

EA4 – Não poder levar o computador Magalhães para casa. 
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Autorização de Aplicação do projeto 
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