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RESUMO 

 

Este projeto teve por objetivo avaliar as perceções de 167 docentes em relação a 

uma ação de formação online realizada em contexto de formação contínua de 

professores 

A ação de formação, creditada com o título “Conhecimento Distribuído com a 

Web 2.0” com a duração de 50 horas, com uma componente presencial de 9 horas, e 

uma componente a distância equivalente a 41 horas foi realizada em regime de blended 

learning.  

Esta ação foi concebida com o objetivo de criar materiais didáticos em formato 

digital, para organização e partilha de informação e criação de conhecimento e de 

autoformação por parte dos docentes. Foi construído um ambiente de aprendizagem 

suportado na plataforma de comunicação Ning.  

No fim de cada ação foi aplicado um questionário de avaliação e analisados os 

relatórios críticos acerca das diversas dimensões do curso, que constituíram a base para 

este estudo, que se situa num paradigma de estudo misto. As dimensões avaliadas foram 

1) design da plataforma, 2) estratégias e atividades, 3) conteúdos e materiais, 4) gestão 

do tempo, 5) tutoria, 6) interação online, 7) atitude em relação ao ensino online e 8) 

disponibilidade para frequentar o ensino online.  

Este estudo foi ainda desenvolvido no que diz respeito ao conceito de satisfação 

dos docentes com a formação, relacionando-o com a relevância dos conhecimentos e 

competências adquiridos para a alteração das práticas profissionais e a visibilidade da 

atividade dos docentes junto a comunidade escolar. 

Os resultados obtidos revelam que os docentes têm perceções bastante positivas 

sobre a aprendizagem online, regime que consideram adequado à atual realidade da 
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profissão docente e que, no futuro, preferem optar por ações de formação em regime de 

blended learning.  

Futuros desenvolvimentos deste estudo implicam o alargamento da amostra, 

para determinar relações mais precisas entre as variáveis. 

 

Palavras-chave: blended learning, comunidades de aprendizagem online, 

desenvolvimento profissional docente. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed at assessing the perceptions of 167 teachers about an online 

training course involving teachers from 20 Schools of Sesimbra, Setúbal and Palmela 

counties.  

The course, called "Distributed Knowledge with Web 2.0", was officially 

certified as a blended learning modality, with the duration of 50 hours, 41 of which  

occurred online. 

 This blended learning course was designed at producing educational materials 

in digital format, and included autonomous and collaborative activities, for knowledge 

sharing and building. A learning environment, supported by the Ning platform, was set 

up.   

At the end of the course, the trainees answered to a pencil and paper survey, 

which was the basis for this research,  in order to evaluate the course dimensions such 

as 1) the platform design, 2) strategies and activities, 3) contents and materials, 4) time 

management, 5) online tutoring, 6) online interaction, 7) attitudes towards online 

learning, and 8) the trainees’ intentions to enroll in future online courses. 

The trainees’ satisfaction with the course, derived from   the acquired knowledge 

and skills relevance, the new teaching and learning practices and their visibility in the 

school community. 

Furthermore, the results show that teachers who attended this training disclosed 

very positive perceptions about online learning, a modality they consider adequate to 

their current professional status and conditions. The trainees also showed their intention 

of, in the future, opting for blended training arrangements. 
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Future developments of this study involve a larger sample, in order to establish more 

accurate relationships among the researched variables.  

 

Keywords: blended learning; online learning communities; teacher professional 

development 
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1 – Introdução 

 

As constantes transformações que se fazem sentir no seio da sociedade e, 

concomitantemente, no âmbito do ensino, fazem com que se verifiquem alterações 

significativas na classe docente ao nível do seu contexto e do seu dia-a-dia de trabalho 

nas escolas além dos fatores de desvalorização económica e social da profissão. Nesta 

conjuntura, urge pensar em novas estratégias e novos paradigmas em educação 

Com este estudo pretende-se dar um contributo no que diz respeito ao 

desenvolvimento da formação docente com a forte contribuição que as tecnologias 

oferecem neste âmbito, designadamente através de ambientes virtuais de aprendizagem. 

Pretendeu-se, portanto, usar a tecnologia digital para promover duas ações de 

formação em regime de blended-learning, nas quais se fez uma forte aposta na 

aprendizagem online, regime esse desconhecido da grande maioria dos participantes. 

Esse regime, e a forte componente a distância, tiveram por princípio base a atual 

conjuntura da profissão docente, nomeadamente no aumento substancial de horas de 

dedicação às atividades letivas, bem como os procedimentos burocráticos 

progressivamente mais complexos. 

As experiências realizadas ao nível da formação contínua assentes nestes novos 

regimes têm vindo a tornar-se mais frequentes nestes últimos anos. Esta construção de 

novas formas de aprender e de formar, conciliados aos conceitos de autoformação é um 

campo de estudo em desenvolvimento. 

Este modelo permite um forte esbatimento das variáveis tempo e espaço 

inerentes a este mesmo tipo de ensino, poderá ter implicações positivas no atual 

desenvolvimento da carreira docente. Acredita-se igualmente que, com a atual 

tecnologia e os novos ambientes virtuais de aprendizagem e comunidades de prática, 
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com a criação de espaços de participação e interação a distância, os docentes têm a 

possibilidade de construir o seu conhecimento de forma individual e colaborativa, 

baseada no sócio-construtivismo, um modelo adequado à aprendizagem em 

comunidades virtuais. 

Com base nesses pressupostos, criou-se um modelo pedagógico inovador, 

suscetível de “distribuir” conhecimento a uma comunidade de prática sempre superior a 

80 formandos/docentes, oriundos de 20 Agrupamentos de escolas de 3 concelhos 

diferentes. 

Sendo que as tecnologias estão intrinsecamente ligadas à evolução e inovação, 

não se pode esquecer que tão importante como o uso das tecnologias, está o fato de 

serem usadas de forma adequada, para que o resultado do uso das mesmas seja uma 

mais-valia em todos os contextos. 

Quando se fala no uso da tecnologia em educação, inevitavelmente estarão 

sempre envolvidos conceitos e estratégias pedagógicas associadas ao seu uso, nunca se 

podendo dissociar uma coisa de outra. Isto é, nunca pensar em aplicar a tecnologia sem 

antes conceber uma boa planificação e determinar os objetivos da sua utilização. 

O desenvolvimento profissional docente não pode ser separado da cultura 

profissional, do contexto, e do alinhamento entre os conteúdos da formação e a própria 

profissão. 

No entanto, assiste-se frequentemente a uma separação entre as aprendizagens 

realizadas na formação e a utilidade e aplicabilidade dessas mesmas aprendizagens em 

contexto de sala de aula.  

Estando os conteúdos dissociados das práticas, acentuam-se as diferenças entre a 

forma como os currículos são abordados pelo professor em sala de aula e os novos 

contextos de aprendizagem, que os alunos de hoje querem e dos quais precisam, uma 
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vez que desenvolvem competências essenciais à sociedade de informação e do 

conhecimento. 

Assim desenvolveu-se uma ação de formação cuja temática foi na área da Web 

2.0, com o objetivo de criação de materiais didáticos em formato digital, para ser usado 

de forma inovadora, em contexto de sala de aula.  

Esta investigação enquadra-se, assim, na problemática entre o potencial de 

inovação das tecnologias, na criação de contextos de aprendizagem colaborativa 

suportados pelas tecnologias digitais, e o desenvolvimento profissional docente 

adequado à sociedade do conhecimento.  

O estudo organiza-se então em seis capítulos. No primeiro capítulo, 

contextualiza-se o projeto, equaciona-se o problema definem-se os objetivos e a 

relevância do projeto e descreve-se a sua organização geral. 

No segundo capítulo, faz-se a revisão da literatura, onde se focam três áreas 

nucleares: o desenvolvimento profissional docente, o e-learning e as comunidades de 

prática.  

No capítulo três, faz-se o enquadramento metodológico, delimitando o 

paradigma da investigação, instrumentos de coleta de dados, os procedimentos 

metodológicos e de análise de dados e fundamenta-se as opções tomadas. 

No capítulo quatro, o da metodologia, descreve-se a intervenção, os 

procedimentos metodológicos de análise dos resultados da intervenção, o paradigma do 

estudo, os instrumentos de recolha de dados e os procedimentos de análise. 

No quinto capítulo, é feita a apresentação e análise dos resultados. Esta fase 

comporta o seu cruzamento, triangulação e articulação dos resultados, com o suporte 

teórico revisto na revisão bibliográfica. 
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No sexto capítulo, são tecidas as considerações finais possíveis de tirar de alguns 

aspetos inovadores introduzidos neste estudo, abordam-se alguns limites da 

investigação, é feita uma reflexão, tentando-se clarificar todas as proposições anteriores 

ao início do estudo e sintetizam- se as principais descobertas/aprendizagens efetuadas. 

. 
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2 – Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Desenvolvimento profissional docente 

 

Pretende-se neste capítulo fazer uma abordagem ao desenvolvimento 

profissional docente e sua relação com a formação inicial e contínua de professores. 

Pretende-se também fazer uma abordagem à cultura profissional e à mudança 

organizacional. O desenvolvimento profissional e a sua relação com as tecnologias, que 

surge como inseparável no âmbito dos novos contextos de formação. 

 

2.1.1. Desenvolvimento profissional e formação profissional 

 

A diversidade de conceitos atribuídos aos termos formação e desenvolvimento 

profissional provém do facto de alguns autores atribuírem o mesmo sentido a esses 

mesmos conceitos mas sob diferentes perspetivas. 

Podem-se encontrar muitos pontos em comum entre os dois conceitos, no 

entanto, existem diferenças significativas entre eles. 

A formação está associada à lógica de uma falta de saber numa determinada área 

que com essa mesma formação será colmatada, enquanto o desenvolvimento 

profissional parte-se do professor, das suas experiências, dos seus saberes, para 

desenvolvê-los (Ponte, 1998). 

Assim neste contexto quando se referir o termo desenvolvimento profissional 

quer-se referir como um processo complexo que envolve formação inicial e contínua, 

mas também as vivências experimentadas entre professor e aluno e que advém num 

contexto formal ou informal do dia-a-dia na escola, das interações entre o professor e os 
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diferentes agentes da comunidade educativa, de leituras e reflexões e que gradualmente 

se passam a reflectir nas práticas pedagógicas do professor. Alguns autores associam, 

cada vez mais, o desenvolvimento profissional dos professores como um processo 

composto não apenas pelos cursos, seminários e oficinas, mas também pela interacção 

entre pares e pela reflexão pessoal, pela interligação entre teoria e prática. 

No fundo, o desenvolvimento profissional tem subjacente uma lógica de que a 

capacidade que um professor tem para desempenhar a sua função envolve inúmeras 

etapas que, por este prisma, se considera sempre incompleto (Ponte, 1998). 

Em suma, a formação profissional e o desenvolvimento docente são duas 

vertentes que coabitam e se completam.  

Ainda neste contexto, Sachs (2009) utiliza metáforas para descrever as atuais 

abordagens do desenvolvimento profissional docente que refletem os princípios 

defendidos por Grundy e Robison (2004), correspondendo, respetivamente, à re-

instrumentação, à remodelação e à revitalização.  

A última metáfora identificada pela autora supracitada, re-imaginação, tal como 

o nome indica, vem, portanto, exigir imaginação, tanto por parte dos que concebem os 

programas de formação, como dos seus destinatários. Desta forma, este tipo de 

desenvolvimento profissional “é transformador ao nível das intenções e das suas 

práticas”, capacitando “os professores, quer individualmente quer colectivamente, para 

actuarem como formadores, promotores e críticos bem informados das reformas” (Sachs 

2009: 110). Ou seja, no seu âmago está a promoção de uma imagem transformadora do 

profissionalismo docente que visa desenvolver os seus profissionais como agentes 

criativos e inovadores, residindo aqui a força de que as ações, ao serem planificadas no 

coletivo pelos mesmos, serão mais eficazes e eficientes do que aquelas que são 

planeadas por formadores exteriores aos contextos. 
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2.1.2. Formação contínua 

 

A formação de professores, que se pode enquadrar num caso particular de 

formação de adultos, terá sofrido grandes alterações devido às rápidas mudanças 

verificadas na sociedade e, concomitantemente, a educação permanente perfila-se como 

um conceito importante no estudo da formação contínua de professores, já que permite 

valorizar o potencial de desenvolvimento pessoal e profissional de todos os processos 

formativos formais ou informais, que segundo Canário (1991) se tende a esbater. 

No entanto, com todas as investigações que têm sido feitas nos últimos anos 

ainda existem muitas questões acerca da melhor forma de formar os professores. 

“Formação em que momento? Para quem? Com que finalidade(s)? através de que 

estratégias? Quais são as prioridades? Propô-la aos formandos ou dar respostas aos seus 

pedidos? Iniciá-la a partir de quê?” (Cortesão, 1991:93). 

Foi neste sentido que Nóvoa (1999) considerou a formação de professores como 

uma área em que tem tido muitas alterações e modificações, justificando que não se 

trata apenas de formar profissionais mas capacitar profissionais para exercer uma 

profissão, ou seja, a criação da profissão (Nóvoa, 1999:26). 

Pacheco & Flores (1999:129) entendem a formação contínua como um 

“processo destinado a aperfeiçoar o desenvolvimento profissional do professor nas suas 

mais variadas vertentes e dimensões”, encarando-a como uma visão global destinada ao 

desenvolvimento do professor. 

Por sua vez, Rodrigues & Esteves (1993:44-45) definem formação contínua 

como “aquela que tem lugar ao longo da carreira profissional após a aquisição da 

certificação profissional, privilegiando a ideia de que a sua inserção na carreira docente 
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é qualitativamente diferenciada em relação à formação inicial, independentemente do 

momento e do tempo de serviço docente que o professor já possui quando faz a sua 

profissionalização, a qual consideramos ainda como uma etapa de formação inicial”. 

Day (2001) define ainda a formação contínua “como um acontecimento 

planeado, um conjunto de eventos ou um programa amplo de aprendizagens acreditadas 

e não acreditadas, de modo a distingui-la de actividades menos formais de 

desenvolvimento profissional dentro da escola, de redes de parcerias dentro e fora da 

escola”. 

Nóvoa (1991:21), devem ser considerados apenas como modelos teóricos de 

análise, constata a existência de dois grandes grupos de modelos de formação contínua 

de professores: i) modelos estruturantes e ii) modelos construtivistas onde o autor se 

posiciona particularmente no “paradigma investigativo” e na “forma interactiva-

reflexiva”. Sugere ainda uma nova visão paradigmática da formação contínua dos 

professores defendendo “três eixos estratégicos” que incluem a pessoa e a sua 

experiência; a profissão e os seus saberes e a escola e os seus projectos.  

Por isso, torna-se necessário “(re)encontrar espaços de interacção entre as 

dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus 

processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida” , 

alicerçada na experiência profissional e na necessidade da criação de redes de 

(auto)formação participada, de modo a compreender a globalidade do sujeito. (Nóvoa, 

1992:25). 

Ainda segundo o mesmo autor, a formação contínua pode ser entendida como 

um espaço que promove “a preparação de professores reflexivos, que assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como 

protagonistas na implementação das políticas educativas” (Nóvoa, 1992:27). 
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2.1.3. Etapas do percurso profissional docente 

 

Tendo como preconizam as etapas indicadas por Huberman, Gonçalves (2000) 

menciona, relativamente à investigação que realizou, em Portugal, várias etapas: o 

“início”, estabilidade, divergência, serenidade, renovação de interesses ou desencanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas da carreira (Gonçalves, 2000:438) 

 

Relativamente a esta primeira fase, prolonga-se até cerca dos quatro anos de 

serviço e é caracterizada por uma “variação” entre a “sobrevivência”, determinada pelo 

“choque do real”, e o entusiasmo da “descoberta” do mundo profissional ainda algo 

conceptual, que se abre aos professores que estão a iniciar a sua carreira. 
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O início do percurso profissional caracteriza-se por uma dicotomia entre a 

vontade de afirmação e o desejo de abandonar a profissão, onde pesam, a discrepância 

existente entre a experiencia académica e a exigente profissão docente e as difíceis 

condições de trabalho. Por outro lado existe o entusiamo da descoberta do “mundo real” 

Quanto à segunda etapa, que variará entre os cinco e os sete anos de serviço, 

podendo prolongar-se, em alguns casos, até cerca dos dez anos, pode-se considerar uma 

fase de consolidação e acalmia caracterizada por um processo de criação de 

autoconfiança proveniente da experiência que os anos vão facultando aliado à 

consciência de que é capaz de gerir o processo de ensino-aprendizagem, a satisfação 

pelo trabalho desenvolvido e o gosto pelo ensino. 

Na terceira fase que varia entre os oito e os catorze anos do percurso 

profissional, o desequilíbrio torna-se dominante, por referência à fase anterior, pela 

positiva ou pela negativa, independentemente do sentido do início do seu percurso 

profissional. 

É esta divergência que encoraja ao investimento, de forma empenhada e 

entusiástica, na carreira, procurando uma cada vez maior valorização profissional, ou, 

pelo contrário, ao alheamento, alegando cansaço e saturação, deixando-se, mesmo, cair 

em processos rotineiros. 

Quanto à quarta fase que se situa entre os quinze e os vinte e dois anos da 

carreira, caracteriza-se por uma acalmia, fruto não propriamente de uma quebra no 

entusiasmo profissional da etapa anterior, mas, sobretudo, por um distanciamento 

afetivo e por uma capacidade de reflexão e ponderação, determinadas pela experiência. 

O sentimento dominante é, nesta altura, a satisfação pessoal por ter a consciência 

que se sabe o que se está a fazer, na convicção de que se faz bem, o que, por vezes, 

provoca inclusive algum conservadorismo. 
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Na quinta fase, entre aproximadamente os vinte e três e os cerca de trinta e um 

anos de serviço, os percursos profissionais podem voltar a divergir em sentidos opostos. 

Podem dar alguns sinais de fadiga, saturação e impaciência na espera pela aposentação, 

ou então, em menor escala, reinvestem na profissão, revelando um interesse renovado, 

mostrando-se entusiasmo e receptividade a aprender coisas novas. A descrição destas 

etapas da vida profissional dos docentes informou a operacionalização da variável anos 

de serviço do questionário. 

 

2.1.4. Cultura profissional docente 

 

No contexto da cultura profissional docente em que as responsabilidades dos 

professores dentro da escola aumentam (Ponte, 2000) e, em cada reforma que é efetuada 

acentua cada vez mais esta vertente, provoca uma grande sobrecarga de trabalho aos 

próprios (Tardif, 2004).  

As reformas, que são afetas aos docentes, sem que antes se pense alterar a forma 

de pensar, os métodos de trabalho, a organização escolar e as condições de trabalho, 

acabam por ser assimiladas pela estrutura resistente da escola. 

A mobilidade docente é outros dos fatores intrínseco à profissão docente que 

conduz à desestabilização pedagógica e descontinuidade (Formosinho e Formosinho, 

2000). 

O isolamento, o individualismo na cultura escolar é outro dos fatores inerentes à 

cultura docente e não constitui motivo de dúvida ou de desacordo sério entre os autores 

que se debruçaram sobre o assunto (Hargreaves, 1998). 

No fundo, o individualismo desenvolve-se a partir de um conjunto de 

características dos locais de trabalho e estruturas organizacionais que, pelas suas 
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particularidades, o promovem, transformando-se depois num conjunto de características 

psicológicas dos próprios professores (Hargreaves, 1998). 

 

2.1.5. O desenvolvimento profissional e sua relação com as TIC 

 

A falta de formação específica, tanto inicial como continua, para o uso das 

tecnologias tende a ser recorrentemente assinalada na literatura como um dos mais 

sérios obstáculos à plena integração das tecnologias em contexto escolar. 

Fregoneis (2006) e Lawless e Pellegrino (2007) afirmam que sem os professores 

disporem da formação necessária e sem se sentirem confortáveis na utilização de tais 

equipamentos, muito dificilmente as TIC serão equacionadas enquanto recurso ou 

estratégia possível de utilização em contexto de sala de aula. 

Foram assim analisados os programas de formação implementados bem como os 

seus resultados ao nível da integração das TIC nas escolas, das práticas docentes dos 

professores, e embora tenham surgido vários indicadores positivos são encontrados na 

literatura vários pontos negativos nas referidas formações, tais como: i) dinamizadas por 

profissionais não atualizados e sem conhecimento sobre as necessidades, interesses e 

características atuais de professores e alunos (Education Week, 2002), ii) desligadas dos 

conteúdos curriculares (Cohen & Ball, 1999) e das atividades reais em sala de aula 

(Gooler, Kautzer & Knuth, 2000), iii) pouco sensíveis aos diferentes níveis de 

conhecimentos dos professores (Christensen, Griffin & Knezek, 2001; Liu & Huang, 

2005), iv) excessivamente centradas no domínio técnico de ferramentas, aplicações e 

softwares (Daly, Pachler & Pelletier, 2009; White & Myers, 2001), v) demasiado 

circunscritas no tempo e de restrita duração (Mills & Tincher, 2003), vi) não sendo 

ainda acompanhadas de quaisquer mecanismos de follow-up (Bliss & Bliss, 2003), os 
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quais são entendidos como altamente relevantes (Martin, Strother, Beglau, Bates, 

Reitzes & Culp, 2010). 

Torna-se assim evidente que uma nova relação entre professores, tecnologias e 

formação terá que surgir. Munoz (2009) identifica três necessidades estratégicas: i) 

necessidade da formação se orientar para a emergência de uma nova identidade docente, 

ii) necessidades de revisão das próprias competências básicas que se considera que os 

professores deverão evidenciar e que necessitam igualmente de revisão, iii) necessidade 

de implementação de novos ambientes de formação e desenvolvimento profissional 

docente, tanto na formação inicial como contínua, onde se ponham em prática 

abordagens inovadoras de ensino-aprendizagem que se espera que tais docentes venham 

posteriormente a implementar. 

 

2.1.6. Formação docente na área das TIC 

 

O impacto das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na sociedade 

levaram a que nos países da Europa bem como em Portugal se desenvolvessem 

programas que permitissem a introdução educativa das TIC. 

Nas diversas medidas implementadas com esse objetivo é possível determinar 

um denominador comum: a) o apetrechamento das escolas em equipamentos e, b) a 

formação dos professores na área das TIC. 

Se, por um lado, a sociedade pretende uma adequação da escola à evolução 

tecnológica (Coutinho, 2008), por outro, a literatura mostra que não há mudanças na 

escola sem professores e não há mudanças nestes últimos sem uma forte aposta num 

modelo de formação e desenvolvimento profissional que entenda os professores como 

colaboradores da tão desejada mudança do sistema educativo.  



            
  14 

 

No caso de Portugal, pese embora a procura e a oferta de formação no âmbito 

das TIC tenha aumentado significativamente nos últimos anos a realidade mostra que na 

prática, pese embora os professores atualmente utilizem mais as TIC na sua atividade 

docente, o tipo de uso que é feito das TIC é muito redutor em termos do seu verdadeiro 

potencial (Brito et. al, 2004). Fato confirmado pelo estudo de Paiva (2002) que 

relativamente ao ano de 2001/2002 foi possível verificar que os professores usavam as 

TIC muito mais para preparar as aulas do que em interação direta com os alunos. 

Já na investigação desenvolvida no ano letivo 2004/2005, por Moreira, Loureiro 

e Marques (2005), envolvendo tanto professores como gestores escolares, identificou 3 

níveis de obstáculos na integração das TIC sendo um deles a falta de formação.  

No estudo concluído em 2006 com professores do ensino secundário, Fernandes 

(2006) sinalizou como fatores determinantes, a limitada experiências com as TIC na 

formação de professores, quer inicial quer contínua, a falta de acesso a equipamentos, 

completado (ou intensificado) pelo desconhecimento relativamente aos recursos 

existentes na escola. 

Um estudo internacional, assumido em Portugal por Costa e Peralta (2007), 

permitiu concluir que a utilização das TIC em contextos de ensino e aprendizagem 

estava igualmente ligada a fatores relacionados com a formação de professores. O 

mesmo estudo sinaliza ainda um conjunto relevantes de fatores que, no domínio da 

formação dos professores em TIC, tendem a evidenciar-se: i) a maioria dos professores 

não recebe formação específica para a utilização do computador, ii) a formação tende a 

ser autonomamente desenvolvida, ou seja, os professores fazem-na por livre iniciativa e 

após terem terminado a formação inicial, iii) a formação contínua que é ministrada aos 

profissionais da educação tem sido direcionada para o domínio técnico de 
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aplicação/ferramentas sem integrar em si orientações para a inovação das práticas 

pedagógicas. 

Todos os estudos realizados em contexto nacional apontam como fator comum a 

falta de formação de professores nas áreas das TIC. 

 

2.1.7. Formação contínua de professores na área das TIC 

 

No ano de 2006 a formação de professores no âmbito das TIC não foi 

considerada área prioritária de formação contínua de professores, tendo sido 

considerado, com a constituição da Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet 

na Escola em Julho de 2005, que seria criado um Quadro de Referência para a 

Formação Contínua de Professores no domínio das TIC (QR-FormProfTIC’06), com 

período de candidatura próprio, como forma de dar resposta às necessidades de 

formação implicadas nas linhas de ação daquela equipa de missão.  

Em 2007, as funções da equipa CRIE são transferidas para a Equipa de Recursos 

e Tecnologias Educativas/ Plano Tecnológico da Educação (ERTE/PTE) através do 

Despacho n.º 15 322/2007, de 29 de Maio 

Para 2007 a formação nas TIC já foi considerada prioritária e decorre de acordo 

com os referenciais publicadas pela CRIE. Neste contexto, em articulação com a CRIE 

e o PRODEP, entendeu-se que o Quadro de Referência para a Formação Contínua de 

Professores no domínio das TIC manterá praticamente as mesmas características do 

anterior.  

Assim sendo e de acordo com o Quadro de referência da formação contínua de 

professores na área das TIC – 2007, resultado do Programa "Ligar Portugal" e das 

orientações do ME para esta área deverá incorporar os seguintes princípios: i) ter como 



            
  16 

 

primeiro objetivo a utilização das TIC pelos alunos nas escolas; ii) integrar modalidades 

mistas ("blended"), com uma componente presencial e outra a distância e com o apoio 

de plataformas de aprendizagem “online” (LMS); iii) estar contextualizada com o 

trabalho quotidiano do professor, prevendo uma componente prática de trabalho na 

escola; iv) prever a criação de produtos e publicação "online" resultantes do trabalho 

concreto dos alunos com TIC (e.g. portfolios); v) incluir momentos de autoformação e 

proporcionar formação interpares ("peer-coaching"); vi) realizar-se em modalidades 

activas de formação acreditadas pelo Conselho Científico - Pedagógico da Formação 

Contínua (CCPFC); vii) enquadrar-se no projeto educativo das escolas a que os 

professores/formandos pertencerem, nomeadamente no Plano TIC de cada 

escola/agrupamento; viii) apoiar iniciativas nacionais na área das TIC, nomeadamente a 

“Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis”; ix) prever a avaliação do 

processo e do impacto da formação. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007 a 18 de Setembro 

apresentou assim o Plano Tecnológico da Educação (PTE), iniciativa que assume como 

objetivo colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na 

modernização tecnológica do ensino em 2010.  

Desta forma, o PTE assumiu como principais eixos de atuação, três dimensões: 

tecnologia (distribuição de equipamentos, disponibilização de serviços de apoio e 

gestão, instalação de infraestruturas e conectividade), conteúdos (recursos educativos 

digitais, informações e documentação institucional) e formação (em competências TIC 

para professores e pessoal não docente, formação profissional no âmbito dos cursos 

tecnológicos e profissionalizantes para alunos dos Cursos de Educação e Formação e 

Educação e Formação de Adultos. 
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Finalmente o eixo da formação procura, através da criação de formações 

contínuas modulares adequar as formações às reais necessidades dos docentes, lançar as 

bases para a criação de planos de formação contínua e estimular a utilização das TIC 

nos processos de ensino e aprendizagem. 

De forma a colocar em implementação tal modelo de formação/certificação, o 

Ministério da Educação, publicou a Portaria n.º 731/2009, de 07 de Julho de 2009, na 

qual são criadas as condições normativas para a execução de tal programa. 

Na sequência, em Abril de 2010, a Direção Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular, o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação e a 

Direção Geral de Recursos Humanos da Educação, enquanto entidades reguladoras da 

formação e certificação em competências TIC, apresentaram o Programa Nacional de 

Formação de Competências TIC do PTE. O mesmo evidencia que pretende envolver ao 

longo de 4 anos (2010-2014) todos os docentes do ensino básico e secundário. O 

programa de formação envolve, no âmbito da coordenação, organização e 

operacionalização as Direções Gerais: GEPE, DGIDC e DGRHE, o Grupo de Trabalho 

do PTE (composta por 1 elemento de cada Direção Geral e Direções Regionais de 

Educação), todos os Centros de Formação de Associações de Escolas, individualmente e 

organizados em redes por Direção Regional de Educação e as entidades formadoras 

externas que vierem a ser envolvidas na formação de formadores. 

 

2.2. Aprendizagem a distância, E-learning e Blended Learning 

 

Nesta secção, serão discutidos os conceitos de aprendizagem a distância, e-

learning e blended learning, 
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A investigação em aprendizagem a distância está tradicionalmente associada a 

ambientes muito diferentes e com características muito diferentes (Moore, Dickson-

Deane, & Galyen, 2011), como adiante se descreverá. 

Vários investigadores entre os quais Guri-Rosenblit (2005) argumentam que os 

termos não podem ser considerados sinónimos, já que a aprendizagem a distância nem 

sempre é feita através de meios eletrónicos, do mesmo modo que o e-learning nem 

sempre é utilizado para fins de aprendizagem a distância, sendo que se sobrepõem em 

alguns casos, de formas muito diferentes mas, na opinião da investigadora Guri-

Rosenblit, "by no means identical” (p. 468). 

A seguir, abordam-se os temas da aprendizagem a distância e do e-learning, 

procurando analisar afinidades e dissemelhanças, e os termos conceito de blended 

learning, nas suas diversas aceções, acabando por optar por uma. 

 

2.2.1. Aprendizagem a distância 

 

O termo “ensino a distância”, modificado para aprendizagem a distância, durante 

os anos 80 (Jorge, 2001), foi usado pela primeira vez no início do Século XX: O seu 

reconhecimento viria a ter início em finais do Século XIX, quando o Chautauqua 

Institute, em Nova York foi autorizado a conceder diplomas de ensino a distância 

(Jorge, 2001, p.16), mas a modalidade só se impôs nos anos 70, decorrendo da criação 

de instituições de ensino a distância e a fundação de diversas Universidades Abertas e a 

Distância, no Reino Unido (1969), Espanha, Alemanha, Paquistão, Israel, Austrália, 

Costa Rica, Venezuela, Japão Tailândia, durante os anos 70.  

As primeiras formas remontam ao Século XVII, com a publicação, em 1728, de 

um anúncio publicado no Boston Gazzette, em que um professor se propunha “ensinar a 
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pessoas que pretendem aprender […] sendo assim tão bem ensinadas como as que 

vivem em Boston (Jorge, 2001, p. 15).  

Para alguns autores, como García Aretio (2001), Power, (2002) e Garrison e 

Anderson (2005), na evolução do ensino a distância podem identificar-se gerações ou 

etapas. Estas gerações caracterizam-se, sobretudo pelos suportes tecnológicos e 

posteriores modelos comunicacionais e pedagógicos implementados. 

Na figura 2, pode-se observar a convergência do modelo do ensino presencial 

para um modelo de ensino a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas do presencial ao e-learning (Fonte: Revista portuguesa de 

pedagogia, Ano 42-2, ano 2008, 181-202) 

 

Gomes (2003) faz a distinção entre as várias gerações de Ensino a Distância e 

afirma que se centra em grande medida nos processos de transação educacional, nas 

suas dimensões ao nível da mediatização e distribuição dos conteúdos de aprendizagem, 
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e ao nível das interações entre professores/formadores e alunos/formandos e destes entre 

si.  

O foco não deve ser a tecnologia em si, mas os processos transacionais, de 

mediação e de distribuição apoiam-se fortemente no desenvolvimento tecnológico e 

marcam as várias gerações de ensino a distância, da era da mala-posta (Holmberg, 1982; 

Verduin & Clark, 1991, citados por Jorge, 2001), à era da Internet.  

 

Não existe consenso quanto ao início do ensino a distância, mas fala-se com 

alguma frequência de 1840 correspondendo à criação, pelo inglês Isaac Pitman, de um 

sistema de ensino de taquigrafia à base de fichas e intercâmbio postal do professor com 

os alunos. 

A figura 3 procura acentuar as diferenças entre as várias gerações de EaD 

considerando a dimensão da diversidade de tecnologias disponíveis para efeitos de 

mediatização e distribuição de conteúdos e a importância da dimensão comunicacional 

quer entre alunos e professores, quer entre os próprios alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferenças entre as várias gerações de EaD (Fonte: Revista 

portuguesa de pedagogia, Ano 42-2, ano 2008, 181-202) 
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Nesta primeira geração do “ensino por correspondência” (cf. Garrison, 1985; 

Nipper, 1989; Taylor 1999; Gomes, 2003, 2004), que podemos situar entre 1880 e 1945 

(Jorge, 2001), a mediatização dos conteúdos é feita através de documentos impressos e 

a sua distribuição é efectuada com base nos serviços de correio postal. A comunicação 

entre professor/aluno e aluno/aluno é muito reduzida, sendo a modalidade de 

comunicação de carácter assíncrono, via correio postal, o que implica um grande 

desfasamento temporal entre o envio da mensagem e a recepção do feedback à mesma. 

Uma segunda geração de Educação a Distância, surge na década de 70, é 

marcada pela multiplicação das tecnologias de apoio, tais como a rádio, a televisão, o 

telefone, a cassete, áudio, o videotape, a câmara miniaturizada, as fotocopiadoras, entre 

outros (Verduin & Clark, 1991, citados por Jorge, 2001). 

A comunicação é feita através de um modo síncrono e com carácter transitivo já 

que as instituições proporcionavam tutoria por parte de professores/tutores através do 

serviço telefónico. Em termos de suporte tecnológico começa-se a utilizar o áudio, 

vídeo e audiovisual. 

Pode considerar-se que o surgimento e expansão dos suportes digitais 

informáticos e das comunicações através de redes de computadores estão na base do 

surgimento da terceira geração de EaD. Esta geração representa novos modelos de 

representação da informação e de construção do conhecimento por parte dos 

alunos/formandos.  

Este processo é acompanhado pelo surgimento de novos suportes digitais como 

os CD’s e/ou DVD’s que permitem a criação de materiais de ensino-aprendizagem com 

um nível de interactividade muito superior aos existentes anteriormente, nomeadamente 

através do correio eletrónico que apresenta as vantagens de um meio de comunicação 

assíncrono ao não exigir a presença simultânea dos interlocutores em causa. 
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A autora Gomes (2003), propôs que se considerasse a quarta geração de EaD 

que designa por “aprendizagem em rede” devido ao facto desta geração estar muito 

associada à publicação e comunicação em rede através de serviços como os blogues, os 

wikis e os podcastings. A disponibilização de informação deixa de ser um apanágio 

exclusivo do professor/formador e da instituição de ensino/formação para poder incluir 

as produções dos próprios alunos/formandos, quer individuais quer colectivas. 

A construção colaborativa do conhecimento suportada pela possibilitada de 

recurso a documentos multimédia na Web constitui assim um traço característico desta 

4ª geração de EaD. 

O surgimento de dispositivos móveis de telecomunicações (PDA, telemóveis. 

Leitores de MP3 e MP4 entre outros), que progressivamente vão integrando um cada 

vez maior e diverso conjunto de serviços, sendo que hoje podemos ver ficheiros vídeo, 

ouvir emissões de rádio online ou ficheiros MP3 e MP4, beneficiar se serviços RRS, 

podcasting, localização geográfica, envio de e-mail ou SMS, conversação áudio em 

tempo real ou conversação em modo de texto, etc., em muitos PDA ou telemóveis de 3ª 

geração tem causado interesse e reflexão de professores e investigadores, que começam 

a perspetivar e explorar o seu potencial em contexto educativo. No domínio específico 

da educação a distância pensa-se inclusive poder já falar de uma nova geração de 

modelos de EaD, designada de mobile-learning (m-learning). 

Esta mesma visão de m-learning é partilhada por Quinn (2002), referenciado em 

Cobos, Mendonza & Niño, (2004). 

A 6 ªgeração surge com a disponibilização de um serviço a que a empresa 

Linden Research Inc. chamou de “Second Life”, que nos permite criar personagens num 

ambiente virtual. Esses mundos virtuais começam a despertar o interesse das 

instituições de educação e formação. Esta poderá ser a 6ª geração de EaD 
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2.2.2. Blended-learning 

 

O conceito de blended learning, adiante designado por b-learning não tem uma 

definição universal, nem é particularmente científico (Martinho e Jorge, 2012). A 

definição de Collis e Moonen (2001) refere a hibridez entre a aprendizagem online e 

aprendizagem presencial, em que a componente online se torna uma extensão da aula 

presencial. 

Posteriormente, Driscoll (2002, citado por Martinho e Jorge, 2012 ) definiu-o 

como uma combinação de métodos de ensino - o princípio da miscigenação entre o 

ensino presencial e através da Web.  

Rovai e Jordan (2004, citados por Martinho & Jorge, idem) referem-se-lhe em 

termos de uma combinação das vantagens da modalidade online com a aprendizagem 

presencial e reconhecem que a modalidade mista diminui o sentimento de isolamento 

dos estudantes, e Garrison e Kanuka (2004, citados por Jorge, 2009) concluem que a 

aprendizagem mista é consistente com os valores das instituições de ensino tradicionais, 

reconhecendo-lhe potencial para melhorar a eficácia, através de experiências de 

aprendizagem significativas. 

Bonk (2006, citado por Martinho & Jorge, 2012), o investigador mais citado nas 

definições de b-learning, define esta miscigenação, integrando três elementos 

definidores: a combinação de modalidades de distribuição, a combinação de ensino 

online e presencial e a combinação de métodos de ensino. 

Dziuban, Hartman, Juge, Moskal, & Sorg (2006: 197) consideram que o b-

learning  
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possui potencial transformativo, porque pode mudar a aprendizagem online 

(…) e introduzir mudanças no modo como os professores ensinam e os 

estudantes aprendem, [com a introdução] de novas estratégias e recursos 

 

Os autores supracitados atribuem-lhe ainda potencial para capitalizar as 

vantagens das modalidades presencial e online e desenvolver as competências de 

comunicação e de informação necessárias aos profissionais do futuro. 

 

Tsai, Shen & Tsai (2011, citados por Martinho & Jorge, 2012), reconhecendo 

que a formação e o ensino em regime de b-learning é uma das tendências com maior 

desenvolvimento em contextos educacionais, sustentam que a combinação adequada das 

modalidades presencial e online, de modelos de ensino, baseada na comunicação entre 

todas as partes desenvolve as competências tecnológicas. 

 

2.2.1.1 – B-learning e formação de professores 

 

O b-learning pode ser entendido de uma de duas formas: a) um processo que 

tenta reunir o melhor da formação presencial com o melhor da formação a distância 

(Lewandowski, 2003), mas também como b) um processo de transição em direção ao e-

learning (Moore, & Gilmartin, 2010). 

Num contexto de formação de contínua de professores, a passagem do presencial 

para modalidades completamente a distância, parece ser, de momento, um “salto” 

demasiado ambicioso e com poucas probabilidades de sucesso, já que essa transição 

parece estar também relacionada com a capacidade dos formandos em assumirem o 
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controlo da sua própria aprendizagem, hábitos pouco ou nada enraizados na cultura 

profissional docente.  

Tendo em consideração ainda que o regime online em contexto de formação 

contínua de professores é ainda bastante recente, e que “ainda que os adultos aprendam 

(conhecimentos, competências, atitudes e disposições) em situações formais, parece ser 

através da aprendizagem autónoma que a aprendizagem do adulto se torna mais 

significativa” (Marcelo, 1999, p.52), parece-nos ser, por ora, a modalidade com maior 

probabilidade de sucesso neste contexto. 

O papel da aprendizagem autónoma na aprendizagem a distância, predominante 

na investigação na área até aos anos 90 e à introdução da Web no ensino, deu lugar, 

após a identificação de Moore (1992 e 1993, citado por Jorge, 2006) dos seus dois 

clusters didáticos (estrutura e diálogo) e das três modalidades do diálogo essenciais, ao 

enfoque na participação (Bullen, 1998; Gougeon, 2002; Lipponen, Rahikainen, Lallimo 

& Hakkarainen, 2003; Mazzolini & Maddison, 2003; Sing, & Khine, 2006, citados por 

Jorge, 2006), interação (Bakeman & Gottman, 1997; Boxtel, 2000, De Laat, Lally & 

Lipponen, 2004; Fahy, Crawford & Ally, 2001; Gunawardena, Lowe  & Anderson, 

1997; Moore, 1992; Rovai  & Barnum, 2003; Stribjo, Martens  & Jochems, 2004; Tu, 

2001, citados por Jorge, 2006), na colaboração (Hughes, Wickersham, Ryan-Jones & 

Smith, 2002, citados por Jorge, 2006; Oliveira, Tinoca & Pereira, 2011), na 

comunicação (Berge & Myers, 2000; Cox, Carr, & Hall, 2004; Henri, 1991; Lee, 

Driscoll & Nelson, 2004; Fini & Molino, 2010,citados por Jorge, 2006 2 2010), 

conceitos que dominam na investigação durante os dois decénios seguintes.  

Apoiando esta crença, “uma característica essencial do ensino online é a 

interação que possibilita um tipo de aprendizagem que se inscreve no paradigma 

construtivista, e que se diferencia de outras formas de ensino a distância” (Morgado, 
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2001) sendo que (...) o professor é um construtivista que processa informação, toma 

decisões, gera conhecimento prático, possui crenças, rotinas, etc., que influenciam a sua 

atividade profissional.” (Clark, Peterson, Marcelo, cit. por Garcia, 1999, p. 47). 

Sendo também o professor um ser social, habituado ao contacto humano, 

Garrison e Kanuka (2004) referem que no início da formação das comunidades, o b-

learning, pode ser vantajoso para estabelecer contacto entre os participantes e, desse 

modo, facilitar o desenvolvimento da comunidade. 

Também Jorge (2006, p. 56) salienta que, “Um dos principais objetivos dos 

cursos on-line deve justamente consistir em criar uma comunidade de aprendizagem, em 

que estudantes e Professores partilham a responsabilidade de gerarem conhecimento 

colaborativamente”, acrescentando que. “a experiência da troca de ideias (…),  é grata à 

maioria dos estudantes” (idem, p.57). 

   Em suma, sendo a participação um “processo complexo [implicando] aspetos 

“cognitivos emocionais e relacionais”, (Oliveira, Tinoca & Pereira, 2011), o trabalho de 

grupo e a colaboração, estratégias essenciais do modelo construtivista, “os processos 

colaborativos são muito dependentes da informação escrita e as interações que ocorrem 

entre os participantes [pelo que as interações podem influenciar a], “convergência dos 

processos cognitivos” (Oliveira, Tinoca & Pereira, 2011), decisivos para o sucesso da 

aprendizagem online, em que influência da tutoria tem um papel importante na 

condução dessa convergência (Jorge, 2009, 2010, 2011b; 2012a, 2012b).  

Estas dimensões foram tidas em conta no projeto desenvolvido e descrito, 

designadamente através de das perguntas do questionário influenciadas pelo modelo 

CoI (Comunidade de Investigação, em Inglês, Community of Inquiry, Arbaugh, 

Cleveland-Innes, Diaz, Garrison, Ice, Richardson & Swan, 2008; Arbaugh, 2011) e 

pelos modelos TAM e TUM (Fini, 2008; Fryan & Stergioulas, 2011;  Liaw, 2008;  
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Yuen & Ma, 2008), que  inspiraram vários itens do questionário e a análise de conteúdo 

dos relatórios dos formandos, designadamente a dimensão relacionada com as perceções 

de utilidade. 

 

2.3. Comunidades de Aprendizagem 

 

Para se entender melhor a ideia comunidades de aprendizagem é necessário 

analisar este conceito e algumas das ideias que lhe estão associadas. 

 

2.3.1. Comunidade 

 

O conceito de comunidade acompanha a sociedade desde sempre (Mussoi, 

Flores & Behar, 2007).  

Com o aparecimento da Internet as comunidades podem ultrapassar a barreira 

física e ser difundidas nesses novos espaços, o ciberespaço. 

As comunidades têm como característica marcante a virtualidade, que possibilita 

que as pessoas estabeleçam vínculos sociais sem necessariamente se encontrarem 

fisicamente. 

Para Levy (1998), o espaço virtual representa um novo meio de comunicação, 

em que todos podem contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento através da 

produção e divulgação de informação e saber. E é neste contexto de colaboração que 

surgem as comunidades virtuais, tendo como base a interligação e a inteligência 

coletiva.  

Segundo Levy (2003), a possibilidade de interação dentro das comunidades 

centra-se em torno de um mesmo tema, que assim se torna num espaço privilegiado para 
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disseminação da cibercultura. Pode-se dizer que as comunidades virtuais representam a 

união de vontades de um determinado grupo de pessoas que têm um mesmo interesse 

em comum. 

Recuero (2001) destaca, então, alguns elementos que caracterizam uma 

comunidade virtual: i) as discussões públicas, ii) as pessoas que se encontram e 

reencontram, iii) o tempo e iv) o sentimento. Estes são os elementos que tornam 

possível aferir se se trata de uma comunidade virtual.  

Da mesma forma, Palácios (1996) também enumera alguns elementos que 

podem caracterizar uma comunidade virtual: i) como o sentimento de pertença, ii) o 

tempo de permanência, iii) a formação de laços sociais, iv) o caráter corporativo, v) a 

territorialidade, bem como vi) formas própria de comunicação e, finalmente, vii) a 

urgência de um propósito comum. 

Castells (2002: 470) refere que os “os utilizadores da Internet juntam-se às redes 

ou a grupos online, com base em interesses e valores partilhados e, uma vez que 

possuem interesses multidimensionais, também os têm como membros de comunidade 

online”. A Internet contribuiu em muito para dar uma nova dimensão ao processo de 

comunicação entra as pessoas, que através do ciberespaço e da criação de comunidades 

virtuais estabelecem laços sociais e afectivos  

Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton (1985, p. 333, citado por Jorge 

2006) definem uma comunidade como um grupo de pessoas socialmente 

interdependentes, que participam numa discussão ou numa tomada de decisão, 

partilhando certas práticas que definem e são mantidas pela comunidade. O processo de 

formação é lento, tem uma história e por isso é também uma comunidade de memórias, 

em parte definida pelo seu passado e a sua memória do passado.  
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No entanto, convém aqui realçar que nem toda a comunidade virtual pode ser 

considerada uma comunidade virtual de aprendizagem. 

 

2.3.2. Comunidade Virtual Aprendizagem 

 

As comunidades virtuais são espaços onde se manifestam os desejos e anseios 

de um conjunto de pessoas e emerge do paradigma tecnológico que vê nas tecnologias 

digitais a forma de tornar possível esse estabelecimento de comunicação que, 

caracterizada por interesses comuns, começa a partilhar os seus conhecimentos, 

contribuindo assim para que haja a produção de saberes de forma coletiva.  

Esta nova forma de conceber o conhecimento pode ser, de alguma forma, 

relacionada com os princípios de Paulo Freire (1984:63), quando refere que “ninguém 

educa ninguém. “Ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”. 

 Westheimer & Kahne (1993) referem-se a interacções ou deliberações 

suscitados por interesses e objectivos comuns e Graves (1992) valoriza o contexto, 

referindo-se a um ambiente em que as pessoas interagem de forma coesiva, reflectem 

sobre o trabalho do grupo e respeitam as diferenças (Jorge, 2006) 

É neste processo que a linguagem exerce um papel fundamental, em que através 

das tecnologias e da Internet, se torna possível haver uma comunicação de forma 

síncrona ou assíncrona de muitos para muitos, com trocas de conteúdos digitais entre 

pessoas que estão ligadas em volta de um tema comum. É nesta perspetiva que surgem 

novas possibilidades de interação, em que as pessoas utilizam a investigação de 

problemas significativos e reais, com vista à construção de novas ideias, tendo como 

base os seus conhecimentos e as suas experiências pessoais e coletivas. 
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No entanto, tal como referem Garrison, Anderson & Archer (2000), para que 

numa comunidade de aprendizagem se torne eficaz e eficiente, deve envolver três 

componentes essenciais: i) a presença cognitiva, ii) a presença social e iii) presença de 

ensino. (Jorge, 2006) 

Quanto à presença cognitiva, esta é caracterizada pela existência de uma 

componente que permite aos participantes de uma determinada comunidade construir 

significados, através das interações e discussões existentes no seu interior (Garrison, 

Anderson & Archer, 2000, 2004), e a possibilidade que os indivíduos têm de estabelecer 

contactos com outros conhecimentos já existentes, adquirindo competências de análise e 

reflexão crítica. 

A presença social refere-se à criação de um ambiente favorável, por forma que 

os participantes se sintam seguros para expressarem as suas ideias. É fundamental, 

numa comunidade, a existência dessa presença cognitiva, já que prepara os membros a 

desenvolverem capacidades de expressar as suas opiniões, pontos de vista e, acima de 

tudo, respeitar a diversidade de opiniões existentes no seio do grupo. 

Por último, a presença do ensino, entendida como proveniente das componentes 

anteriores, já que tem como objetivo a promoção de um espaço propício à partilha de 

saberes e construção de significados. 

De acordo com Lotito (2005) e Palloff & Pratt (2004), numa comunidade virtual 

de aprendizagem, o que motiva as pessoas são os temas, as discussões, os objetivos, a 

dinâmica das suas atividades e as pesquisas em conjunto. Não têm tempo definido, pois 

o que caracteriza a sua permanência é o sentimento de pertença, bem como as muitas 

possibilidades de se estabelecerem interações, colaboração e aprendizagens, baseados 

em interesses comuns.  
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Sendo assim, estes autores focam como principais características de uma 

comunidade virtual de aprendizagem a relação entre os anseios e necessidades dos seus 

membros. 

Apoiado nos estudos de Silva (1999), pode-se constatar que, tal como acontece 

no ensino formal, o currículo oculto está também presente nos ambientes de educação 

informal (caso das comunidades virtuais), já que ultrapassa os meros objetivos 

explícitos da aprendizagem, contribuindo, dessa forma tácita, para aprendizagens sociais 

relevantes, as quais são refletidas em atitudes, comportamentos, valores e orientações. 

A definição de Rasmussen & Skinner (1999), ao contrário da visão algo 

ideológicas dos conceitos anteriores, realça a multiplicidade de perspetivas, a dissensão, 

esta sim, suscetível de proporcionar um ambiente favorável à reflexão e ao 

desenvolvimento intelectual. 

Westheimer & Kahne (1993) referem-se a interacções associadas aos interesses 

e objetivos comuns, valorizando o contexto, a um ambiente em que as pessoas 

interagem de forma coletiva, refletem sobre o trabalho do grupo e respeitam as 

diferenças. 

 

2.3.3. O conceito de comunidade aplicado à aprendizagem online 

 

Na definição de Preece (2000, também citado por Jorge 2006), 

Uma comunidade on-line consiste num grupo de pessoas que 

interage socialmente, para responder às necessidades e objectivos comuns, 

em que cada um desempenha papéis específicos; para tanto, há que 

estabelecer estratégias de interacção e recorrer a sistemas computacionais de 
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apoio e de mediação à interacção social, suscitando assim percepções de 

proximidade.  

 O sentimento de comunidade também varia muito de estudante para 

estudante, como observa Conrad (2002), e alguns estudantes de cursos on-line não 

chegam sequer a desenvolvê-lo, fenómeno também verificado por Brown (2001), que 

adianta algumas explicações, como a ausência de espaços de colaboração, a 

preocupação dos estudantes de se focalizarem na aprendizagem, em detrimento da 

participação e da interacção, as características do suporte tecnológico, cuja assincronia 

gera uma sentimentos de não-filiação; alguns destes obstáculos podem ser superados 

com a motivação dos estudantes e outras formas de os minimizar: Rovai (2002) sugere 

que se cultive o sentimento de pertença logo no início dos cursos, enquanto 

Haythornthwaite et al. (2000), sugerem que se dê tempo aos estudantes para se 

relacionarem e quebrarem o isolamento. Como Brown (2001) e Rovai (2002) salientam, 

os instrutores têm aqui vários papéis a desempenhar, nomeadamente de encorajamento e 

de modelação de participação, papéis esses que se vão diversificando à medida do 

evoluir da comunidade, tais como assumir a liderança dos estádios iniciais do processo 

e ajudar os estudantes a ganharem autonomia, em termos de recolha da informação, a 

comunicarem e interagirem, a empenharem-se. (Jorge, 2006) 

 

2.3.4 Comunidade de prática 

 

O que se pode entender acerca das comunidades de prática é que são espaços 

públicos propícios a promover interacções entre os profissionais que procuram apoio na 

consecução de um objetivo comum, com vista à resolução de problemas e pela 

manifestação e necessidade de aprender com o grupo.  
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Tendo como propósito aplicar os conhecimentos na sua prática profissional 

através de um processo de autoformação informal, este processo torna-se possível 

quando os membros participam nas discussões através de uma interacção mútua (Primo, 

2000), quando as respostas não são fechadas, nem predeterminadas. Isto é condição sine 

qua non para que seja estabelecido um ambiente comunicacional rico, diversificado, 

complexo, que dá a garantia aos membros de reconhecer que a diversidade de opiniões e 

posturas podem constituir-se elementos essenciais para a construção coletiva de 

significados. 

Contudo, o autor (Wenger, 1998) adverte que se deve ter atenção para não 

confundir uma comunidade de prática com um simples conjunto de pessoas unidas. 

 Eles são parceiros numa perspetiva de construção, ou seja, na execução do 

trabalho real. O que os une é um sentimento comum em relação a uma necessidade real 

de saber o que o outro sabe. Nesta perspetiva, é normal que uma pessoa possa pertencer 

a mais que uma comunidade de prática.  

Pode-se considerar comunidades de prática os grupos de pessoas que partilham 

um interesse por alguma coisa que já realizam, tendo como objetivo aprender a fazê-lo 

melhor, através da interacção regular com os restantes membros pertencentes a essa 

mesma comunidade. 

Segundo (Wenger, 1998), o termo não pode ser considerado sinónimo de grupo, 

equipa ou mesmo de uma rede de contactos. Uma comunidade de prática é caracterizada 

pela possibilidade dos membros obterem conhecimentos e não simplesmente por um 

emaranhado de tarefas que muitas vezes mantém coesa uma equipa ou um grupo. E por 

abordar algo específico, ter um foco e um objetivo bem definido, é muito mais que um 

conjunto de relacões, criando uma identidade própria que a caracteriza. 
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Para Snyder; Wenger & Briggs (2004), Wenger (2000) e ainda Wenger (2006), a 

eficácia de uma comunidade de prática prende-se com a força das suas três principais 

dimensões estruturais ou características básicas, que são: i) o domínio, ii) a comunidade 

e iii) a prática. 

Quanto ao domínio, refere-se ao objetivo, determinando assim o seu foco. 

Confere uma identidade própria, que advém do domínio do conhecimento que será 

abordado, possibilitando que os seus membros partilhem os seus interesses, ao mesmo 

tempo que se dá sentido de identidade com os temas, mantendo-os juntos e coesos. 

A comunidade tem por objetivo atingir os interesses do seu domínio mediante a 

participação do grupo em discussões, criando interações entre os seus membros e pela 

partilha de informações. Constroem-se relações que lhes permitem aprender uns com os 

outros, através das interacções, dos níveis de confiança e do sentimento de pertença e da 

reciprocidade, em que todos juntos procuram a solução de um determinado problema. 

A prática, pode-se dizer que trata do conjunto de ferramentas, métodos e 

competências, e atividades de aprendizagem dos membros, que se repercutem em ações 

conjuntas na procura de soluções de problemas, na inovação, na história de vida e nas 

experiências.  

Portanto, é através destas três características que se define uma comunidade de 

prática. 
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3 – Metodologia 

  

A metodologia de uma investigação apresenta-se como o elemento organizativo 

orientador da implementação do próprio estudo (Almeida & Freire, 2008); procura 

sistematizar e relacionar os elementos, como sejam, o contexto, os participantes, os 

meios, os instrumentos, as ações e respetivos momentos. 

O capítulo da metodologia apresenta-se, assim, constituído por cinco 

subcapítulos. O primeiro apresenta o problema em estudo, as suas proposições e a 

operacionalização das respetivas variáveis. No segundo, procura-se caracterizar a 

metodologia relativamente ao posicionamento paradigmático e à estratégia de 

investigação. No terceiro subcapítulo descrever-se a forma como se pretende conduzir a 

investigação, quanto à recolha e tratamento de dados. No quarto subcapítulo procura-se 

descrever a organização do estudo e a sua implementação e o quinto e último capítulo 

está relacionado com questões de natureza ética. 

 

3.1. As questões de investigação 

 

Torna-se assim indispensável e fundamental converter o estudo em questões de 

investigação. A formulação das questões de investigação, bem como a sua clareza e 

objetividade são fatores que irão determinar, em larga medida, o sucesso do projeto de 

investigação (Saunders, et al. 2000; Tuckman, 2005). 

As questões de investigação deverão produzir, através das suas respostas, novas 

perspetivas sobre o assunto em questão, logo, uma boa formulação das mesmas é 

fundamental para as decisões metodológicas a tomar (Flick, 2004). 
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A principal questão de investigação (também designada na literatura por “ 

Grand Tour Question ”) na base deste projeto de investigação é a seguinte: 

 

Quais as perceções dos docentes em relação a uma ação de formação em regime de 

blended-learning? 

 

Com o objetivo de melhor conduzir a investigação, e tendo em linha de conta 

toda a aprendizagem retirada da revisão bibliográfica efetuada antes do início do estudo, 

apresentam-se, como decorrentes do mesmo, as seguintes questões de investigação, 

num projeto que consiste no estudo de duas ações de formação creditadas, em 

modalidade semi-presencial, suportadas na componente não presencial, por um 

ambiente de aprendizagem colaborativo assente na plataforma Ning: 

 

(i) Quais as perceções dos docentes que frequentaram a ação de formação relativamente 

às seguintes dimensões do curso: 1) design da plataforma, 2) estratégias e atividades, 3) 

materiais e conteúdos, 4) gestão do tempo, 5) tutoria e 6) interação online. 

(ii) Como é que os docentes que frequentaram a ação percecionam o ensino online 

relativamente à sua qualidade e adequação?  

(iii) Como é que os docentes encaram a possibilidade de, no futuro, virem a optar por 

cursos em regime de b-learning para a sua formação?  

(iv) Como é que estas perceções são influenciadas pelas competências tecnológicas e as 

características demográficas dos formandos? 

 (v) Em que medida é que o modelo pedagógico que se optou foi eficaz e correspondeu 

para o sucesso das aprendizagens da comunidade de prática atendendo à sua dimensão 

(sempre superior a 80 formandos)? 
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(vi) Como é que as aprendizagens são percecionadas ao nível da satisfação pessoal e da 

sua utilidade?  

 

3.2. O paradigma  

 

Este projeto de investigação, cujo problema de estudo se descreveu no ponto 

anterior, enquadra-se dentro da abordagem metodológica que genericamente se pode 

denominar como investigação mista.  

Como Jorge refere (2006, p.7)  

a investigação mista é pragmática e a sua lógica inclui a indução 

como meio de descoberta de padrões, a dedução, através da verificação de 

teorias e hipóteses e a abdução, na destrinça das explicações que melhor 

decifram os resultados, num conjunto de explicações possíveis, na procura 

de legitimar formas múltiplas de responder às perguntas de investigação, 

abrindo espaço a uma pesquisa criativa, plural e complementar. 

 

A combinação de dados de natureza qualitativa e quantitativa no mesmo estudo 

não constitui propriamente uma novidade nas metodologias de investigação. Contudo, a 

sua articulação num paradigma distinto é recente. Assim, a ideia de articular os dados e 

tipos de investigação, a terminologia, os diagramas de procedimentos, são caraterísticas 

que emergiram recentemente (Tashakkori & Teddlie, 1998). 

A utilização de métodos complementares visa ilustrar e esclarecer os resultados 

obtidos com cada um deles, de que resultaram ainda mais perguntas e estratégias de 

confirmação com as quais se procurou aprofundar e ampliar certos aspetos, alguns dos 

quais emergiram durante a investigação. 
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 Segundo Stake (1995), para que o investigador obtenha a credibilidade 

necessária para que seja efectuado um bom estudo, deve recorrer a um ou a vários 

métodos de triangulação: triangulação do investigador; triangulação da teoria; 

triangulação metodológica. 

A integração dos dados é um aspeto principal na concetualização e na análise 

dos mesmos, visando três objetivos principais: a convergência da validação 

(triangulação), a ilustração e o desenvolvimento da densidade e riqueza da investigação 

(Fielding, 2012).  

A triangulação, a que a investigação recorre frequentemente para a validação dos 

seus resultados através da comparação dos diferentes tipos de dados e das diferentes 

perspetivas dos participantes (Patton, 1997; Youngs & Piggot-Irvine, 2012), é um 

elemento principal do paradigma misto. Patton (1997) e Torrance (2012) acentuam 

ainda a importância da participação democrática dos diversos atores na investigação. 

Este último investigador observa, aliás, a importância deste último aspeto e argumenta 

que a validação dos participantes (respondent validation, Torrance, 2012, p. 118) é uma 

questão importante para o debate metodológico, a que o paradigma dos métodos mistos 

tem de ficar mais atento. 

Por outro lado, estando esta área de investigação em franco desenvolvimento em 

Portugal, os dados produzidos por este paradigma suscitam frequentemente a nossa 

reflexão quanto aos procedimentos, de forma a chegarmos a resultados mais úteis e 

informativas das nossas práticas e da nossa investigação.  

Assim, a tensão entre as abordagens nomotética e ideográfica predominante, há 

duas décadas, evoluiu para um processo dialético em que as abordagens foram 

utilizadas, não de forma dicotómica, mas num continuum e a articulação metodológica 
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permitiu que os dados se ilustrassem e apoiassem mutuamente. Jorge (2006, p.7) 

reconhece que 

“Em última análise, as possibilidades de combinação dos métodos 

abre um vasto leque de opções, uma vez que, ao combinar os métodos 

qualitativos e quantitativos o investigador pode associar as vantagens de 

ambas as metodologias, mas o mais importante é que a investigação seja 

conduzida de acordo com os objetivos e as perguntas de investigação.”  

 

Em suma, a investigação neste paradigma de investigação, cuja coerência é 

contestada por vários investigadores (Harris, 2011), que argumentam no sentido de 

haver, não um, mas vários paradigmas na investigação com métodos mistos, nas suas 

dimensões ontológica, epistemológica, estratégica e praxeológica, designadamente no 

que se refere à inferência causal, à hermenêutica dupla e às aceções sobre a componente 

qualitativa, são um aspeto importante de desenvolvimento deste paradigma 

metodológico, de forma a garantir a diversidade das suas soluções e a resolver os 

desafios de síntese que a metodologia ainda enfrenta (Heyvaert, Maes, & Onghena, 

2011), e identificados por Bryman (2007) designadamente, um maior volume de dados, 

a dificuldade da sua integração e síntese, a predominância de um tipo de dados sobre o 

outro nos relatórios de investigação, a diversidade de competências do investigador 

exigida, a dificuldade da combinação e de interpretação dos dados e a sua relevância 

relativa para as questões de investigação. 

Os objetivos desta investigação vão assim de encontro com os da investigação 

educativa em geral: “explorar, descrever, explicar, avaliar, e/ou transformar” (Gomez, 

Flores e Jimenez, 1996, p. 69).    
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3.3. A recolha e tratamento de dados 

 

Pretende-se nesta secção explicar a metodologia da recolha e tratamento dos 

dados da investigação, nomeadamente quanto ao tipo de dados a recolher, à diversidade 

de instrumentos utilizados nessa recolha, à calendarização dos registos da informação, 

bem como à análise dos dados recolhidos e ao sistema de codificação. 

 

3.3.1. Tipo de dados 

 

Os dados recolhidos foram de natureza qualitativa e quantitativa. 

Da combinação dos métodos qualitativos e quantitativos podem surgir, segundo 

Flick (2004), um conhecimento mais abrangente, melhor e mais completo do problema. 

Nos casos em estudo nesta investigação, os dados quantitativos resultam 

essencialmente do tratamento das respostas às perguntas do questionário que foi 

aplicado aos participantes no final de cada ação de formação. Outros dados resultam 

também da utilização do diário de investigação. 

 

3.3.2. Instrumentos de recolha de dados 

 

Neste estudo utilizaram-se os seguintes instrumentos de recolha de dados: diário, 

fontes documentais, questionário, registos eletrónicos (registo das mensagens de e-mail, 

mensagens de fóruns de discussão e mensagens inbox da plataforma) 

 

O diário: 



            
  41 

 

O diário de bordo constitui um dos principais instrumentos de recolha de dados. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), este é utilizado relativamente às notas de campo. O 

diário de bordo tem por objetivo ser um instrumento em que o investigador vai 

registando as notas retiradas das suas observações no campo. Bogdan e Bilken (1994: 

p.150) referem também que essas notas são “o relato escrito daquilo que o investigador 

ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um 

estudo qualitativo”.  

O diário de bordo, além de representar uma fonte importante de dados, 

possibilita igualmente ao investigador acompanhar o desenvolvimento do estudo. 

Bogdan e Biklen (1994: p.151) afirmam igualmente que “acompanhar o 

desenvolvimento do projeto é visualizar como é que o plano de investigação foi afetado 

pelos dados recolhidos”. 

O diário elaborado nesta investigação foi construído a partir de uma folha não 

estruturada, para registo de ocorrências nas sessões presenciais, bem como o registo de 

incidentes e episódios considerados relevantes no decurso do estudo e que serviram para 

reforçar a resposta às questões de investigação. 

 

O questionário: 

Esta técnica baseia-se na criação de um formulário, previamente elaborado e 

validado.  

A primeira secção do questionário, permitiu caracterizar os respondentes 

(género, idade, anos de serviço, situação familiar, situação profissional, concelho de 

residência, computador pessoal e internet em casa).  

Na segunda secção, pretendeu-se medir a experiência tecnológica dos docentes 

ao nível da utilização de ferramentas Web 2.0 e ambientes de aprendizagem online. 
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Por último, na terceira secção, foram colocadas 40 questões para avaliar as 

seguintes dimensões: 1) design da plataforma, 2) estratégias e atividades, 3) materiais e 

conteúdos, 4) gestão do tempo, 5) tutoria, 6) interação online, 7) atitude em relação ao 

ensino online e 8) disponibilidade para frequentar o ensino online. Foram ainda 

colocadas perguntas de natureza demográfica e de avaliação de experiências com os 

computadores e a Internet.  

O questionário foi composto a partir de dois questionários: o primeiro, 

desenvolvido por Martinho & Jorge (2012), o segundo, adaptado para a língua 

portuguesa por estudantes e docente do Módulo de Investigação por Questionário do 

Mestrado TIC & Educação (modalidades presencial e a distância), do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa (2012), que traduziram para a língua portuguesa e 

validaram o questionário CoI (Arbaugh, Cleveland-Innes, Diaz, Garrison, Ice, 

Richardson, & Swan) (2008), de forma a verificarem as equivalências conceptual, 

linguística, funcional e métrica (Jorge, 2011); após a tradução, efetuaram os 

procedimentos de pré-testagem, designadamente, através de entrevistas de grupo, pré-

aplicação e revisão por especialistas.  

O questionário foi utilizado no final de cada ação de formação. 

 

Fontes documentais: 

O recurso a fontes documentais relacionadas com o objeto de estudo é uma 

estratégia comum nas abordagens qualitativas. Utilizaram-se fontes documentais para 

fazer a caracterização dos formandos, a partir das fichas de inscrição dos participantes 

nas ações de formação e também da legislação relacionada com a formação contínua de 

professores para o próprio suporte legal da realização da ação de formação. 
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Registos eletrónicos: 

Os registos eletrónicos foram efetuados a partir da plataforma de comunicação 

utilizada, como: a) mensagens de e-mail dos formandos para o formador e do formador 

para os formandos, utilizando o e-mail externo à plataforma. Este modo de comunicação 

foi usado apenas e só numa fase anterior à entrada dos formandos na plataforma, com 

dois objectivos: i) um primeiro para o envio de uma mensagem de boas vindas aos 

participantes da ação, ao mesmo tempo que também lhes foi pedido (para os que não 

possuíam) aos mesmos a criação de uma conta gmail necessária para posterior trabalho 

numa ferramenta da Web 2.0, designadamente o Google Docs - construção de 

formulários; ii) reportar algum problema de acesso à plataforma por parte dos 

formandos. De salientar que na ficha de inscrição de qualquer uma das ações de 

formação, nenhum dos participantes foi inquirido relativamente às suas competências 

digitais. 

b) Mensagens inbox na plataforma, isto é, mensagens internas do formador para 

os formandos quando pretendia comunicar apenas com apenas um dos formandos para o 

formador e dos formandos entre si;  

c) Foi usado também o Google Analytics para obter informações estatísticas do 

acesso à plataforma online por parte dos formandos. 

Estes registos serviram fundamentalmente para tentar perceber melhor a 

interação entre os formandos e entre formandos e formador. 
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3.3.3. Calendarização do registo de informação 

Quadro 1 

Instrumentos e utilização 

Instrumentos  Momento de utilização 

Diário Utilizado durante toda a investigação, isto é, 

desde a primeira sessão presencial, antes da 

inscrição na plataforma de comunicação, até ao 

final da formação.  

Fontes 

documentais 

As fontes documentais não têm um momento 

de utilização, mas sim de análise. A análise foi 

feita durante a formação e em momentos 

posteriores à formação. 

Questionário  Utilizado na última sessão presencial de cada 

ação de formação. 

Registos 

eletrónicos 

Os vários tipos de registos eletrónicos foram 

efetuados automaticamente pela plataforma, 

sempre que algum participante utilizou algumas 

das suas funcionalidades. 

 

3.3.4. Análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram organizados e tratados com recurso a diversos 

programas informáticos. No que respeita aos dados quantitativos, o tratamento efetuou-
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se com recurso a duas ferramentas: à folha de cálculo Microsoft Excel 2010 e o 

programa de tratamento estatístico de dados SPSS, versão 19. Os dados qualitativos 

foram tratados com recurso a uma ferramenta de análise de dados qualitativos, a 

WebQDA. 

Este software de tratamento de dados não numéricos e não estruturados permite 

desenvolver “projetos” criando uma base de dados com categorias organizadas, de 

estrutura hierárquica ou em forma de árvore, através da qual se podem guardar, 

codificar, indexar e classificar segmentos de informação textual. 

A estruturação das categorias foi efetuada com base nas questões de 

investigação e nos conhecimentos adquiridos durante a investigação bibliográfica. 

Foram definidas categorias que visam codificar informação relativas às 

perceções dos docentes relativamente a: a) materiais e conteúdo da ação; b) tutoria; c) 

modelo pedagógico: i) quanto ao regime e ii) quanto à própria plataforma de 

comunicação; d) desenvolvimento profissional docente nomeadamente às dimensões: i) 

reconhecimento do trabalho; ii) visibilidade; iii) satisfação pessoal e iv) utilidade. 

 

3.3.5. O sistema de codificação para apresentação dos dados 

 

Na apresentação dos dados identificaram-se as referências e citações de dados 

recolhidos através dos relatórios obtidos no final de cada formação. 

Na figura 4 explicita-se a codificação, relacionando-a com a proveniência da 

informação.  

A codificação servirá essencialmente para não identificar o formando 

responsável pela informação fornecida. Nas entrevistas, o A (Ação), vai acompanhado 

pelo número 1 ou 2, conforme a informação seja referente à acção 1 ou à ação 2. O T 
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(Turma), vai acompanhado pelas letras A, B, C ou D, conforme a informação seja 

referente à Turma. O F (Formando) pode ir acompanhado dos números 01 a 24, 

conforme o número do formando dentro de cada turma. 

 

 

A1_TA_F1 

 
 

 

 

  

     

     

     Nº da acção        Nº da Turma 

 

Nº de Formando 

Varia de: 

 

Varia de: 

 

Varia de: 

A1 a A2 

 

TA a TD 

 

F01 a F24 

     Figura 4. Codificação da informação para a apresentação de dados 

 

No caso desta referência, a informação seria proveniente do formando número 

01, pertencente à Turma A da primeira ação de formação. 

 

3.4. A organização do estudo 

 

A possibilidade da criação de ambientes virtuais de aprendizagem e de 

comunidades de prática abre assim um novo espaço para a formação de professores 

visando uma aprendizagem mais eficaz, mais motivadora e suscetível de contribuir para 

a satisfação pessoal dos docentes, indo de encontro dos seus interesses e necessidades 

de formação. 
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Segundo Dias, P. (2008, p.5) “o próprio conceito de educação em rede só atinge 

o seu verdadeiro potencial quando este se encontra ao serviço da construção da 

aprendizagem como um processo de criação e inovação realizado colaborativamente”. 

Foi com base nestes pressupostos e de acordo com as limitações temporais para 

esta investigação que se conceberam duas ações de formação contínua de professores, 

creditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, realizadas pelo 

Centro de Formação Ordem de Santiago (CFOS), em Setúbal, que se descreverão de 

seguida, designadamente quanto à denominação, à modalidade de formação, ao número 

de formandos participantes e à calendarização das componentes presencial e a distância. 

 

3.4.1 – As ações de formação 

 

As ações de formação, denominadas Conhecimento Distribuído com a Web 2.0 e 

Conhecimento Distribuído com a Web 2.0 - II Edição, foram creditadas pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 

As ações de formação funcionaram com quatro turmas, perfazendo um total de 

86 e 81 docentes, respetivamente, de 20 grupos disciplinares distintos, dos 1º, 2º, 3º 

ciclos e secundário 

As ações foram realizadas na modalidade de curso em regime semi-presencial 

(blended learning), com uma componente presencial de 9 horas, realizadas no Centro de 

Formação Ordem de Santiago (Setúbal), e uma componente a distância equivalente a 41 

horas, em que foi utilizada a plataforma Ning, frequentemente utilizada por professores 

e educadores, por permitir, para além da interação social, a partilha de interesses 

comuns. 
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A primeira ação de formação decorreu entre 10 de janeiro e 29 de fevereiro de 

2012, a segunda entre 22 de maio e 11 de julho de 2012 e foram organizadas, conforme 

se descreve no Quadro 2: 

 

Quadro 2 

Sessões, distribuição por turmas, horários e regime de formação 

Sessão Datas Datas Regime 

TURMAS TURMAS 

A e B C e D A e B C e D 

I 10-Jan 11-Jan 22-Mai 23-Mai Presencial 

II              13-jan           * 25-Mai Online 

III 17-Jan 29-Mai Online 

IV              19-jan           * 31-Mai Online 

V 23-Jan 04-Jun Online 

VI              25-jan           * 06-Jun Online 

VII 27-Jan 08-Jun Online 

VIII 31-Jan 01-Fev 12- Jun  13-Jun Presencial 

IX              03-fev           * 15-Jun Online 

X 07-Fev 19-Jun Online 

XI              09-fev           * 21-Jun Online 

XII 14-Fev 26-Jun Online 

XIII              16-fev           * 28-Jun Online 

XIV 20-Fev 02-Jul Online 

XV              22-fev           * 04-Jul Online 

XVI 24-Fev 06-Jul Online 

XVII 28-Fev 29-Fev 10-Jul 11-Jul Presencial 

* horas não creditadas  
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3.4.1.1 – O modelo pedagógico 

 

Optou-se pela modalidade semi-presencial, nas ações de formação, 

fundamentalmente pela análise da informação recolhida na revisão bibliográfica. 

Um dos fatores prendeu-se sobretudo por o regime online ser ainda 

desconhecido entre a esmagadora maioria dos docentes. Muitos dos docentes não estão 

familiarizados nem com este tipo de comunicação nem com as plataformas 

colaborativas de formação a distância ou hábitos de trabalho a distância. 

Outro dos fatores determinantes para a escolha deste tipo de modelo pedagógico 

teve sobretudo a ver com o facto dos docentes que se inscreveram nas ações de 

formação não terem sido inquiridos relativamente às suas competências digitais, como 

já foi referido anteriormente. 

Com a escolha deste modelo pretendia-se igualmente tentar tirar partido das 

vantagens inerentes à formação presencial e das vantagens que a formação a distância 

permitem, nomeadamente no esbatimento das variáveis espaço e tempo (Lewandowski, 

2003), bem como capacitar os formandos para a realizarem formação em ambientes 

colaborativos a distância, que lhes possa permitir no futuro optar por ações de formação 

neste modelo pedagógico ou mesmo num outro totalmente online. 

Por último, o facto de ter uma parte presencial possibilitou o reforço dos laços 

de comunidade e um primeiro contacto com a plataforma. Essa aquisição de 

competências relativamente ao uso da plataforma são consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento das próprias ações de formação. 

 

3.4.1.2 – Organização das ações de formação 
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A primeira sessão presencial teve como principal objetivo o encontro de 

formandos e formador, assim como a descrição e a preparação do trabalho online a 

realizar nas sessões subsequentes. Como foi referido anteriormente, aos docentes dos 

vários grupos disciplinares que foram admitidos à ação, não foram pedidos quaisquer 

pré-requisitos relativos às suas competências ao nível das TIC, acreditando-se assim que 

a primeira sessão bastaria para que qualquer docente conseguisse realizar todas as 

atividades online, dado que se recorreu a uma tecnologia bastante intuitiva e de fácil 

utilização. Assume total importância a primeira sessão, para familiarizar os formandos 

com a plataforma e a sua organização, assim como o conhecimento mútuo de todos os 

envolvidos. 

Como foi referido anteriormente, as comunidades de prática que se formaram, 

quer na primeira ação, quer na segunda, foram constituídas por docentes de 20 áreas 

didáticas diferentes. Esta constituição de grupos tecnologicamente heterogéneos é 

referida por Gomes (2004) como enriquecedora, na medida em que a diversidade de 

experiências, conhecimentos, proveniências e realidades, associada à partilha de 

interesses comuns, suscita um ambiente estimulante de colaboração, de debate e de 

aprendizagem. 

De acordo com Lotito (2005) e Palloff & Pratt (2004), numa comunidade virtual 

de aprendizagem o que motiva as pessoas são os temas, as discussões, os objetivos, a 

dinâmica das suas atividades e as pesquisas em comum. Para Wenger (2009), a eficácia 

de uma comunidade de prática prende-se com a força das suas três principais dimensões 

estruturais ou características básicas, que são: o domínio, a comunidade e a prática, 

consubstanciados em componentes como a mutualidade, através de objetivos comuns, 

que emergem no momento de definição das regras, em que todos devem estar 
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envolvidos, garantindo o espaço para a dissensão e a reciprocidade, a interação 

igualitária, em que os benefícios são mútuos, ainda que as perspetivas possam ser 

diferentes. Por outro lado, a partilha de objetivos, regras, ritos, atividades, leituras, 

reflexões e experiências comuns, reforça a identidade da comunidade, que se constrói na 

constante reiteração deles, através da estrutura curricular, da mediação tecnológica e da 

orientação do formador. 

Foi com base nestes princípios que se programou a primeira sessão presencial, 

em que foi feita uma abordagem dos conteúdos a desenvolver, no sentido de gerar uma 

identidade com os mesmos, definir objetivos específicos e comuns a todos, em que foi 

realçada a importância do trabalho colaborativo conseguido através da interação e 

partilha entre todos na busca da construção de inteligência coletiva que, segundo Costa, 

Junqueira, Martinho & Fecuri, (2003, p.35) “os indivíduos somam forças e 

desenvolvem várias habilidades de comunicação e análise crítica, trocam saberes e 

compensam fraquezas e fazendo a transversalidade entre tudo isto e a própria utilidade 

nas práticas docentes fomentando a inovação nas práticas curriculares”. 

Por último, havia que explicar o conjunto de ferramentas, métodos, 

competências e atividades a desenvolver ao longo das três semanas seguintes realizadas 

a distância, na conceção de recursos didáticos a partir dos recursos informáticos, da 

partilha da experiência individual, da interação e entreajuda entre formandos e entre 

estes e o formador. 

A segunda sessão presencial realizou-se com a intenção de proporcionar aos 

formandos o encontro com o formador e os colegas, com vista ao estabelecimento de 

uma maior proximidade psicológica e cognitiva (Moore & Brooks, 2000; Jorge, 2010), 

através do convívio, da partilha de experiências e feedback multidirecional, reforçando 
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a identidade de grupo, a confiança mútua e a planificação do trabalho colaborativo em 

pequenos grupos, a desenvolver nas sessões seguintes de trabalho a distância. 

Nas sessões online, após a segunda sessão presencial, foram criados pequenos 

grupos de quatro ou cinco elementos da mesma área disciplinar, visando a realização de 

atividades mais específicas. A formação de pequenos grupos foi pensada com o objetivo 

da conceção de um recurso didático com base numa ferramenta da Web 2.0 de criação 

de sites denominada Webnode, que permitisse aos formandos um trabalho colaborativo 

online em torno de um objetivo comum relacionado com aspetos mais específicos da 

sua área científica. 

Foi com base nesta organização da ação de formação que se pretendeu que os 

formandos comunicassem, interagissem e colaborassem nas atividades a desenvolver na 

componente a distância da formação. 

 

3.4.1.3 – A tutoria 

 

Um dos grandes fatores de inovação neste estudo que engloba estas duas ações 

de formação é a dimensão da comunidade de aprendizagem num total de 86 e 81 

docentes, pelo que, a tutoria e a forma como foi planeada e executada foi um dos fatores 

críticos a ter em consideração. 

As funções, tarefas e competências da tutoria online estão associadas a quatro 

áreas (Jorge, 2010): Organizativa, Tecnológica, Social e Científico-didática. 

As funções essenciais de uma boa tutoria não são, assim, muito diferentes das do 

professor presencial. O que distingue e torna significativa e criticamente diferentes estas 

duas modalidades de ensino é o ambiente em que ocorrem e, fundamentalmente, o meio 

de comunicação utilizado, no hiato cognitivo e psicológico (Moore, 1990; Morgan, 
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2003) referido na literatura e as suas implicações na aprendizagem, na comunicação, no 

empenhamento e na resiliência dos estudantes, ainda que se reconheça que os 

desenvolvimentos tecnológicos da última década tenham contribuído para minorar os 

inconvenientes referidos. Contudo, na aprendizagem online, a solidão e a decorrente 

falta de controlo social, fatores individuais como a maturidade, a auto-regulação, as 

condições familiares, profissionais e institucionais, são desafios parcialmente 

deprimidos pelas modalidades mistas, nas suas múltiplas variantes. 

  

3.4.1.3.1. A área organizativa 

 

A tutoria online exige grande capacidade de organização. Para organizarem o 

ensino e a aprendizagem de forma eficaz, os tutores precisam de estar familiarizados 

com o currículo, os conteúdos, os objetivos, as metas temporais, a estrutura do curso, as 

atividades, os procedimentos, os parâmetros, as etapas e os critérios de avaliação. 

O conhecimento das componentes essenciais do curso/unidade curricular 

permitirá à tutoria organizar as situações de aprendizagem, através de instruções claras 

aos estudantes sobre as formas de participar e de executar as tarefas propostas, 

estabelecer com clareza e pormenor os prazos de execução, de ajudar os estudantes a 

utilizar eficazmente o ambiente online, designadamente através de instruções precisas 

relacionadas com a participação nos fóruns e outros espaços de colaboração; uma tutoria 

eficaz apoia os estudantes a compreender e adotar comportamentos adequados, 

designadamente fornecendo-lhes documentação e instruções sobre regras de “netiqueta” 

(Jorge, 2011ª; Jorge, 2012). 

 

3.4.1.3.2. A área tecnológica 



            
  54 

 

 

Do ponto de vista tecnológico, as experiências de processamento de texto, de 

Internet, motores de busca e de email – preferencialmente superiores a 6 anos - são 

críticas para uma e-tutoria eficaz (Jorge, 2011b).  

É também conveniente que o tutor tenha ou adquira experiência nas ferramentas 

de comunicação e de instrução síncrona ou assíncrona. 

 

3.4.1.3.3. A área social 

 

Um bom professor do regime presencial não é necessariamente um bom tutor, 

mesmo que detenha as competências científicas e técnicas e humanas reconhecidas 

como necessárias ao bom ensino (Jorge, 2009). 

Um dos aspetos mais críticos da diferença entre o ensino presencial e o online 

prende-se com a compreensão da especificidade da comunicação, predominantemente 

escrita e assíncrona do ensino em regime de e-learning. 

Presencialmente, comunicamos através de diversos canais, pois, além da 

linguagem falada, dispomos da linguagem paralinguística, que inclui os gestos, o olhar, 

o tom de voz, a expressão facial e corporal e o enquadramento metacomunicativo, em 

particular as regras tácitas ditadas pelo contexto, incluindo as convenções sociais, tais 

como as diferenças de estatuto e de papéis que fazem parte da realidade comunicativa.  

No discurso oral coexistem três códigos distintos: a língua, a entoação, que 

resulta da definição do timbre, da intensidade, da altura e da duração dos sons, e a 

linguagem gestual, a postura, os gestos e a fisionomia; estes códigos desempenham 

funções simultaneamente expressivas e comunicativas, as primeiras com a finalidade de 
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exprimir a individualidade, as segundas mais associadas à conectividade e às 

convenções sociais. 

Tanto a entoação como a gesticulação interagem com a linguagem verbal de 

diversos modos: reforçam-na através das redundâncias, complementam-na, modificam-

na e enfatizam-na, bastando, para tanto, variar o volume, a intensidade, a pronúncia ou 

simplesmente recorrer a pausas que, entre outras funções, podem alterar 

significativamente a métrica do discurso, permitindo ajustá-lo ao contexto e romper 

relações sintagmáticas. 

Na sua forma escrita, o discurso está sujeito a um escrutínio mais cuidadoso e 

circunstanciado, as suas relações lógicas podem ser examinadas repetidamente e sujeitas 

a uma interpretação mais crítica, racional e cética, mais atenta aos cambiantes de 

significado, obrigando o emissor a prestar mais atenção às regras da argumentação e 

permitindo ao recetor avaliar mais meticulosamente a lógica do texto. Embora menos 

sujeita à multiplicidade de sentidos da oralidade, a comunicação escrita e os seus efeitos 

estão sujeitos a um controlo menor dos interlocutores. 

Por outro lado, os elementos da comunicação, designadamente o emissor, o 

recetor, a mensagem e o contexto, estão geralmente menos clarificados e referenciados, 

tendendo para um nível mais abstrato e arbitrário, em que as referências ao contexto e 

ao recetor são menos frequentes. O discurso escrito tende a tornar-se mais distanciado, 

mais centrífugo na sua formalidade, mais descontextualizado, tende a recorrer a 

fórmulas mais impessoais, em que a função de comunicação é predominantemente 

referencial ou denotativa. Ciente destas características, a tutoria online pode então 

exercitar e modelar formas de comunicação online que tendam a gerar maior 

proximidade e informalidade de comunicação entre os participantes.  
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A utilização sistemática e deliberada de funções e fórmulas de conexão, de 

coesão e de autorrevelação gera uma dinâmica entre o mundo pessoal e o mundo 

partilhado, designadamente através da utilização das primeiras pessoas – eu e nós -, de 

referências e citações a mensagens dos estudantes, da formulação de perguntas, de 

cumprimentos e manifestações de apreço, de concordância ou discordância, da 

utilização de vocativos, dos nomes próprios, de formas inclusivas (nós, nos, nosso),de 

saudações e despedidas.  

No ensino online, a manifestação de interesse, cuidado, entusiasmo e crença nas 

capacidades dos estudantes, transmitidos, quer por comportamentos e atitudes, quer 

através de uma comunicação adequada e tendencialmente próxima, a flexibilidade, o 

apoio e incentivo, o feedback rápido, a utilização adequada e imaginativa das 

tecnologias contribuem para uma experiência académica mais gratificante, para um 

maior sentimento de presença individual e do outro, que reforçam a identidade e a 

pertença ao grupo. 

Em termos de dinâmica de grupos, o ensino online tem algumas especificidades. 

A fase de formação das equipas é geralmente marcada por dois aspectos essenciais: a 

interacção social e o estabelecimento de objetivos e de papéis. As dificuldades desta 

primeira etapa estão relacionadas com a familiarização com as tecnologias de interação 

e com a dificuldade de tomada de decisão, motivada pela ausência de comunicação não-

verbal, da presença física e da comunicação síncrona. A definição de objectivos e de 

papéis esbarra com dificuldades em coordenar os horários dos membros das equipas. 

Contudo, a passagem à fase da normalização é mais rápida nos grupos online, seja 

porque a perceção de presença dos circunstantes é mais fraca e a identidade mais 

esbatida, seja porque o distanciamento físico gera maior impessoalidade e 

constrangimento, seja porque a resolução de eventuais conflitos se realiza em privado; 



            
  57 

 

os conflitos têm tendencialmente origem 1) no reduzido empenhamento de alguns 

elementos nas tarefas do grupo, 2) na falta de planificação, 3) na dificuldade em 

conciliar horários e prazos e 4) em questões relacionadas com a interacção social. 

Podem ainda ocorrer situações suscetíveis de influenciar o processo de desenvolvimento 

do grupo, designadamente a ansiedade comunicacional, que pode despoletar 

manifestações de agressividade verbal, agravadas pela permanência do seu registo 

escrito ou, pelo contrário, diminuir a assertividade dos interlocutores, a dificuldade em 

determinar o momento oportuno de intervir, o modo de se dirigir ao outro, a frequência 

adequada, o que é suscetível de afetar negativamente o trabalho do grupo.  

Por outro lado, na aprendizagem online, os grupos tendem a ser profissional e 

demograficamente mais diversificados que no ensino presencial, as perspetivas de 

trabalho em comum são mais reduzidas, quer em termos de formação, quer em termos 

profissionais, donde podem resultar algum desinvestimento no trabalho de grupo e um 

maior retraimento comunicacional. 

A fase da normalização dos grupos online apresenta padrões e procedimentos 

comuns à dos grupos presenciais, tais como: 1) a definição de papéis e de tarefas 

individuais; 2) o cumprimento das tarefas individuais; 3) a eventual marcação prévia de 

encontros síncronos, alguns dias antes da apresentação final, se for caso disso; 4) o 

elemento do grupo encarregado de organizar as várias contribuições; 5) o trabalho do 

grupo é colocado online, à disposição de todos os elementos, antes da discussão final e 

6) quaisquer comentários suscitados pelo documento apresentado são acrescentados e 

procede-se aos ajustamentos finais. 

Em termos de liderança, a liderança das equipas online é ainda muito orientada 

para o cumprimento das tarefas coletivas. As equipas online tendem a seguir dois 

paradigmas: ou optam pela liderança alternada, ou os elementos das equipas com maior 
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domínio das tecnologias tendem a assumir a liderança; outro fator, mais evidente em 

equipas multiculturais, é o domínio da comunicação escrita.  

Desta concetualização, resultam algumas questões fundamentais que a tutoria 

tem de ter em conta na organização e dinamização das equipas de trabalho em 

ambientes de aprendizagem online: 1) as tarefas das equipas devem ter um objetivo 

claro; 2) as tarefas muito complexas são difíceis de executar sem encontros presenciais; 

3) algumas equipas poderão necessitar de um apoio mais específico em questões de 

trabalho, de assertividade e de dinâmica de grupo; 4) ao estabelecer metas temporais, a 

tutoria deve conhecer as condicionantes do desenvolvimento das equipas online e 

estabelecer calendários de execução realistas, que permitam aos estudantes adaptarem-

se ao trabalho de grupo em ambientes online; 5) a tutoria tem de estar preparada para 

gerir a eclosão de conflitos e de recorrer, sempre que necessário e adequado, a 

comunicações privadas, exteriores ao espaço de discussão e de trabalho, 

designadamente através do correio eletrónico (Jorge, 2012). 

 

3.4.1.3.4. A área científico-didática 

 

Os aspetos, o comunicacional e o da dinâmica de grupo online marcam a 

especificidade das tarefas da e-tutoria, a sua importância nas discussões online e a 

natureza das suas funções. 

Sem excluirmos outros fatores tais como a eficácia do sistema, o tipo de tarefas, 

as diferenças entre os estudantes, a dimensão dos grupos, a tutoria tem uma importância 

fundamental, quando assume os seus diversos papéis de conceber e organizar conteúdos 

e atividades, modelar, facilitar, liderar e, mais especificamente, o de ensinar conteúdos 

científicos e tecnológicos, exigindo esta tarefa uma boa preparação científica e 
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tecnológica da tutoria. Devendo a escolha das tecnologias de comunicação depender do 

que é apropriado para uma dada situação de aprendizagem, a tutoria deve estar em 

condições de utilizar as tecnologias de forma criativa. 

Embora os estudantes, independentemente da maioria das suas características 

demográficas, atribuam uma importância idêntica às três funções de conceção e 

organização, de dinamização e de ensino, os estudantes não perdem de vista a 

aprendizagem como objetivo principal e o ensino como tarefa fundamental do professor. 

É justamente no domínio do ensino que se situam as tarefas da tutoria a que os 

estudantes dão maior importância, tais como uma adequada e relevante didatização do 

currículo, a comunicação dos objetivos de cada sequência de aprendizagem, a resposta 

pronta a dúvidas e perguntas, o estabelecimento de regras, condições e prazos, o 

feedback e a avaliação estão entre as dez tarefas da tutoria consideradas pelos estudantes 

como sendo as mais relevantes.  

 

3.4.1.3.5. Notas finais 

 

A matriz filosófica do tutor, as suas crenças e valores em relação às questões 

educacionais, em geral e à educação de adultos, em particular, e o meio em que 

desenvolve o seu trabalho, influenciam o seu estilo de ensino. 

O estilo de ensino do tutor, a forma como concebe e desenvolve o ambiente de 

aprendizagem, os métodos e as estratégias que utiliza para apresentar os conteúdos, a 

forma como lidera as discussões, como encoraja as interacções, alimenta a curiosidade 

dos estudantes, é de vital importância. Um tutor que crê nas vantagens da autonomia e 

da interação, aceita novas ideias, valoriza as diferenças de opinião, estimula diferentes 

pontos de vista, procura novas formas de ensinar e de aprender e sabe identificar o que 
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despoleta a reflexão, inspira e motiva os estudantes, que os encoraja a tornarem-se 

independentes e a procurar por si próprias/os a informação para fundamentarem 

opiniões e hipóteses, responde a perguntas, sugere percursos, diagnostica más 

interpretações, fornece explicações alternativas, tem uma matriz teórica baseada na 

autonomia, na interdependência, na comunicação e no diálogo. 

A personalidade do tutor e a sua eficácia estão associadas: alguns estilos de 

tutoria têm maior dificuldade ou facilidade em conseguir um melhor desempenho por 

parte dos estudantes e em desenvolver um ambiente de aprendizagem mais propiciador 

da criatividade e do desenvolvimento de competências de resolução de problemas. A 

personalidade do tutor tem repercussões nos resultados da aprendizagem e influencia o 

ambiente psicológico em que esta ocorre. A motivação dos alunos é influenciada pelo 

estilo da tutoria, mais diretivo ou de tendência mais autonómica. 

Na aprendizagem a distância, as situações de passividade dos estudantes, em que 

a tutoria decide unilateralmente o que se aprende, com que profundidade e sequência, 

prejudica a aquisição de algumas competências, designadamente de resolução de 

problemas e de aprendizagem independente. Deste modo, as estratégias que promovem 

a interdependência entre os estudantes, a reflexão crítica e a aprendizagem autónoma 

tiram partido da diversidade de competências e de experiências parecem ser as mais 

apropriadas.   

Os estudantes que têm tutores com este perfil mais autonómico tendem a 

considerar-se academicamente mais competentes e mais criativos, mais motivados, 

revelam uma compreensão mais profunda dos conteúdos, um grau de coesão mais 

elevado, apresentam taxas de abandono mais reduzidas e melhores resultados 

académicos. 
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Em suma, a personalidade do tutor e o seu estilo de ensino estão fortemente 

associados. 

 

3.4.1.4. Ambiente da aprendizagem online 

 

No trabalho com a plataforma, o formador/investigador acumulou as funções de 

administrador da mesma e de formador. 

Foi escolhida a plataforma Ning, como suporte às ações de formação. Depois do 

investigador ter explorado algumas plataformas que permitem o trabalho colaborativo, a 

mais-valia que foi encontrada relativamente a outras foi a questão da língua, já que é 

totalmente em português. 

No estudo feito por Meirinhos (2006), a questão da plataforma estar em língua 

inglesa foi um dos fatores apontado como negativo. Se tivermos em linha de conta que 

o domínio de uma língua não materna pode ser um fator condicionante à perceção e 

facilidade de utilização de uma plataforma e que num contexto de ensino a distância é 

tido como fundamental a promoção do conforto e confiança entre os formandos, o facto 

da língua da plataforma estar em português foi por isso um dos fatores de decisão por 

esta mesma plataforma. 

A figura 5 representa o interface da plataforma acessível através do link 

http://ticeduca.ning.com. 

 

 

 

 

 

http://ticeduca.ning.com/
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Figura 5. Ambiente de aprendizagem online 

 

3.4.1.5. Características e ferramentas da plataforma 

 

Página principal 

A página principal apresenta uma visão completa de todo o movimento da comunidade: 

publicação de trabalhos, comentários, dúvidas, mensagens, intervenções nos fóruns, 

representada a Figura 6. 

Apresentação 

Menu 

Lista de 

Atividades 

Lista de 

membros 
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Figura 6.  Página Principal 

 

A minha Página – Ambiente Pessoal de Aprendizagem de cada formando – toda sua 

atividade, foto, informações de perfil, representado na Figura 7 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. A minha página 
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Membros – Visualização de todos os membros bem como o seu estado (online/offline) 

como se observa na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 8. Membros 

Publicações – Espaço onde os formandos fazem publicações dos seus trabalhos e 

apresentam as suas dúvidas, como se observa na Figura 9 
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Figura 9. Publicações 

 

Fóruns – Espaço de interação entre os formandos, onde estes fazem as suas 

intervenções mediante o tema apresentado semanalmente pelo formador. O tema 

abordado por semana está de alguma forma ligado ao trabalho que os formandos estão a 

desenvolver durante o mesmo período, com o objetivo de criar uma ligação entre a 

componente prática de desenvolvimento de trabalho nas ferramentas e um espaço de 

reflexão sobre o trabalho realizado com as mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 10. Vista dos tópicos dos Fóruns 
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                                  Figura 11. Fórum “Voicethread” 

 

Grupos – Espaço destinado a cada grupo de trabalho; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 12. Visão Geral dos Grupos 
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                         Figura 13. Visão do Grupo “600” 

 

LMS (Wix) – Acesso aos materiais publicados pelo formador;  

Chat – Espaço de interação síncrona entre formandos e entre formador e formandos; 

Caixa de entrada – Espaço onde os formandos recebiam as mensagens gerado 

formador ou mensagens privadas tanto do formador como de outros formandos. 

 

3.4.1.6. O contexto da formação 

 

Desde janeiro de 2011, todas as medidas que foram implementadas no setor da 

Educação, nomeadamente o congelamento das carreiras e o corte nos vencimentos dos 

professores, contribuíram para uma desvalorização económica da profissão, juntando-se 

à desvalorização social que se tem verificado nos últimos anos. 

No período imediatamente antes do início desta ação de formação, o Ministério 

da Educação e Ciência apresentou a proposta-base da Revisão Curricular, em alteração 

às matrizes curriculares atualmente em vigor, publicadas no Decreto-Lei n.º 94/2011, de 

3 de Agosto, e no Decreto-Lei n.º 50/2011, de 8 de Abril, em todos os ciclos de ensino, 

deixando uma sensação de insegurança nos docentes relativamente ao seu futuro. De 

salientar que esta proposta põe em risco não só o lugar dos professores contratados bem 

como os professores de quadro. 

No que diz respeito à formação contínua de professores, se se tiver em conta o 

artigo 5.º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, adiante designado 

por RJFC (Decreto-Lei n.º249/92, de 9 de Novembro), que reconhece a formação 

especializada prevista no artigo 33.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, como formação 

contínua e com efeitos de progressão na carreira; o artigo 35.º da Lei de Bases do 



            
  68 

 

Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro), que considera a formação contínua 

um direito de todos os professores; posteriormente, o Decreto-Lei 139-A/90, de 28 de 

Abril, que define o Estatuto da Carreira Docente (ECD), no qual a formação é 

relacionada com a avaliação do desempenho dos docentes, a progressão na carreira e a 

mobilidade (cf. Artigos 15.º, 43.º e 44.º do ECD), alterado pelo Decreto-Lei 1/98, de 2 

de Janeiro e o Decreto Regulamentar n.º11/98 de 15 de Maio, o qual vem regulamentar 

mais pormenorizadamente o processo de avaliação do desempenho docente, indicando 

nomeadamente o tempo de serviço, o relatório de avaliação de desempenho e os créditos 

adquiridos através da formação contínua como requisitos estabelecidos pelo Ministério 

da Educação para a mudança de escalão.  

Com o congelamento das carreiras nos últimos anos, as mudanças de escalão 

deixam de existir e, com isso, assiste-se a uma desmotivação e afastamento dos 

professores por estas práticas consideradas de fundamental importância na carreira 

docente. 

 

3.4.1.7. Caracterização dos formandos 

 

Segundo Almeida e Freire (2008), uma das questões mais importantes a 

considerar no design de uma investigação está relacionada com as características e com 

o número de sujeitos a envolver na mesma. Segundo os mesmos autores, o valor da 

informação recolhida depende, não apenas da instrumentação usada e dos contextos em 

que ocorre, mas também das características das amostras ou grupos onde foram obtidos. 

Nesta secção apresentam-se alguns dos aspetos que descrevem e caracterizam os 

formandos participantes na ação de formação. Os dados para esta caracterização foram 
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obtidos através de questionários aplicados aos formandos e das fichas de inscrição para 

as formações. 

Participaram neste estudo 167 docentes. Apenas 2,5% dos docentes tinham 

menos de 30 anos, 25,8% tinham idades compreendidas entre os 30-39 anos, 41,5% 

entre 40-49 anos e 30,2% dos respondentes pertenciam ao escalão etário entre os 50-60 

anos. 

Em termos de género, 30% dos docentes eram do género masculino e 70% eram 

do género feminino. Em relação à situação familiar, 24,7% eram solteiros, 62,0% 

casados e 8,9% divorciados. Cerca de 76,1% eram docentes de Quadro de 

Agrupamento, 6,3% eram Quadro de Zona Pedagógica (QZP), enquanto 17,6% eram 

contratados.  

Caracterizando o tempo de serviço dos docentes pelas etapas da carreira docente 

referidas na revisão bibliográfica (Gonçalves, 2000), temos que, destes, 7,0% tinham 

menos que 4 anos de serviço (Fase do início), 3,8% entre 5-7 anos de serviço (Fase da 

estabilidade), 20,9% entre 8-14 anos de serviço (Fase da divergência), 34,2% entre 15-

22 anos de serviço (Fase da serenidade) enquanto 34,2% tinham mais que 22 anos de 

serviço (Fase da renovação/desencanto). 

Os docentes eram oriundos de 19 concelhos diferentes, sendo que a maior 

concentração se situou em Setúbal (47,8%) e Palmela (23,9%). 

Todos os inquiridos têm computador pessoal. Todos têm internet em casa, com 

exceção de um. 

 

3.4.1.8. Os formandos e as tecnologias 
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Estes resultados correspondem à primeira secção do questionário, onde se 

adotou uma escala do tipo Likert, em que cada item foi avaliado num grau de 

concordância de 1 a 4: 

(1- Discordo totalmente; 2 - Discordo em parte; 3 - Concordo em parte; 4 - 

Concordo totalmente). 

Relativamente às competências tecnológicas (média=2,43), os docentes revelam 

maior experiência de utilização de e-mail (média=3,81), menor experiência na 

utilização de grupos de discussão online (média=2,10) e na utilização de ambientes de 

aprendizagem online (média=2,04). Revelam pouca experiência com ferramentas Web 

2.0 (média=1,79).  

A consistência interna dos quatro itens foi medida com o Alpha de Cronbach 

(0,728), apresentando uma variância entre 0,579 a 0,763. 

 

3.4.1.9. Descrição da formação 

 

Nesta secção vão-se descrever as atividades desenvolvidas pelo formador e pelos 

formandos, ao longo da ação de formação, nas componentes de formação presencial e a 

distância. 

De referir também que todo o trabalho prático desenvolvido durante a ação foi 

realizado a distância, servindo as sessões presenciais para outros fins, como a seguir 

será explicado. 

Foram, no total, realizadas 3 sessões presenciais e 14 sessões a distância. 

 

Antes da ação  

As atividades do formador, antes da primeira sessão presencial, incluíram: 



            
  71 

 

- Configuração da plataforma Ning, criando um ambiente adequado às 

aprendizagens; 

- A criação de uma LMS (learning management system) que serviria para 

publicação de conteúdos por parte do formador. A LMS foi desenvolvida na ferramenta 

Wix. As razões pelas quais se optou por esta ferramenta foram as seguintes: 

a) A temática da própria ação de formação em si que foi concebida para 

trabalhar com ferramentas da Web 2.0, considerou-se então pertinente desenvolver o site 

que funcionou então como LMS, numa ferramenta igualmente da Web 2.0. 

b) Outro fator foi o facto de se considerar que a comunicação, quer entre 

formador e formandos, quer entre pares, deveria ser feita apenas num único sítio online, 

neste caso na plataforma Ning. O facto do site ter sido concebido pelo formador em tal 

ferramenta permitiu, então, que no mesmo, não fosse possível qualquer tipo de 

comunicação.  

Esse site no Wix, desenvolvido para servir de LMS, foi integrado no menu da 

plataforma colaborativa Ning, como atrás está exposto. 

1ª sessão presencial (dia formativo 1) 

Quadro 3 

Plano de Trabalho entre a 1ª (dia 1) e 2ª sessão presencial (dia 22) 

 Dia formativo 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Blogue                             fora do prazo 

Fórum 1                   tópico fechado 

Google Docs                                           

Fórum 2                                 tópico fechado 

Fórum 3                                           
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A primeira sessão presencial teve duas partes distintas.  

Uma primeira parte, onde se fez referência a alguns aspetos introdutórios: 

a) Apresentação do formador e dos formandos, tendo como objetivo um maior 

conhecimento entre todos os elementos que iriam realizar a formação, já que pertenciam 

a 21 Agrupamentos de escolas diferentes; 

b) Abordagem da temática da formação, organização e avaliação; 

 

Uma segunda parte, direcionada para o trabalho online futuro: 

a) Abordagem da Web 2.0 em contexto educativo; 

b) Conceito de comunidade de práticas e respetivo envio de convite para o e-

mail dos formandos solicitando a inscrição deles na plataforma; 

c) Explicação e demonstração da interação pretendida no trabalho online; 

d) Abordagem teórica da estrutura, potencialidades e funcionalidade da 

plataforma e as suas ferramentas de comunicação; 

e) Organização e acesso a conteúdos na LMS Wix; 

f) A utilização da caixa de entrada do Ning para ler e enviar mensagens. Esta 

ferramenta foi tida como indispensável na interação entre formando-formador. 

Como foi referido anteriormente, estabeleceu-se comunicação apenas pelos 

meios de comunicação internos da plataforma, evitando a dispersão e confusão na 

comunicação. 

g) Abordagem e lógica associada ao trabalho a distância e ao conceito de 

colaboração e partilha e linhas orientadoras de uma comunidade de práticas tendo como 

foco as figuras 14 e 15: 
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Figura 14. Modelo colaborativo a distância (metodologia 1) 

 

a) Situação onde surgem dúvidas. Essas dúvidas nunca deverão ser expostas ao 

formador, nem através da sua página, nem através de mensagens privadas, deve ser 

exposta seguindo a seguinte metodologia: 

1 – Exposição da dúvida na Página Principal, quer ao formador (aspetos técnicos, 

administrativos ou inerentes à própria ação), quer à comunidade (dúvidas relativas ao 

desenvolvimento das atividades propostas); 

2 – Toda a comunidade visualiza, através da Página Principal, a dúvida exposta; 

3 – Neste exemplo, o formador responde à dúvida; 

4 – Resposta à dúvida do formando difundida de novo para toda a comunidade. 

Desta forma, otimiza-se a comunicação. O formando fica com a dúvida respondida e 

todos os formandos da comunidade que eventualmente tivessem essa dúvida ficam 

igualmente esclarecidos. No caso dos formandos que não tenham essa dúvida, fica a 

informação. No caso de algum formando não ficar totalmente esclarecido continuará a 

conversação nesse tópico, conversação essa sempre acompanhada por toda a 

comunidade. 
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Figura 15. Modelo colaborativo a distância (metodologia 2) 

 

b) No caso de um formando publicar um trabalho (formando 2) e outro formando 

(formando 1) pretender realizar alguma ação no seu trabalho que visualizou no trabalho 

do colega e não souber como fazer, não vai ao Fórum Dúvidas, expõe a dúvida ou 

pedido de informação diretamente ao outro formando (formando2). 

1- Tópico que o formando 2 abriu para publicação do seu trabalho e que nesse mesmo 

tópico será realizada a comunicação entre o formando 1 e o formando 2 para a 

explicação de alguma dúvida ou sugestão. 

2- Toda essa comunicação estará a ser acompanhada por toda a comunidade. 

 

Com comunidades superiores a 80 formandos em contexto de trabalho 

colaborativo e a distância, o conceito de comunidade de prática, o trabalho colaborativo 

e as diferenças entre as funções de formador presencial e e-tutor é fundamental, como se 

descreve num capítulo anterior. 
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Com uma comunidade desta dimensão, o entendimento deste modelo 

pedagógico e, fundamentalmente, o seu cumprimento por parte dos formandos definirá 

em absoluto o sucesso do projeto. 

 

Sessões online (entre os dias formativos 2 a 21) 

O formador colocou novos conteúdos na plataforma, no seguimento das 

atividades a desenvolver na componente a distância. 

Durante este período da componente a distância, os formandos comunicaram e 

realizaram as atividades propostas pelo formador, utilizando as ferramentas da 

plataforma. O nome e tipo de atividade, os seus objetivos e a orientação procedimental 

para a sua realização foram colocados, pelo formador, na LMS Wix.  

As atividades desenvolvidas neste período pelos formandos foram as seguintes: 

1. Exploração de ferramentas da Web 2.0:  

a) Interface Blogger - Respetivas potencialidades educativas e construção de um 

recurso educativo no Blogger;  

b) Interface GoogleDocs (Formulários) - Respetivas potencialidades educativas 

e conceção de um recurso pedagógico neste interface.  

2. No fórum da plataforma, pretendia-se uma opinião fundamentada, baseando-se nos 

documentos fornecidos pelo formador. Posteriormente, o formando deveria referir-se a 

uma ou mais intervenções de outros formandos e argumentar, subordinado aos seguintes 

temas: 

a) Interesse pela exploração dos blogues como recurso e como estratégia 

didática; Para que serve um blogue na sua disciplina? O que pensa poder fazer com a 

sua turma, utilizando um blogue?  Que experiências de blogues educativos conhece que 

mereçam o seu destaque? 
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b) As potencialidades do Google Docs e as suas múltiplas possibilidades de 

utilização em contexto educativo, não só na sala de aula, como também em trabalho 

colaborativo com outros professores.  

c) A preponderância do trabalho em rede na prática docente, quer ao nível da 

otimização de tarefas, quer ao nível de economia de tempo. Vantagens do trabalho 

colaborativo em rede. 

Com a clara intenção de verificar o bom funcionamento do modelo pedagógico 

que se optou, bem como o entendimento do mesmo por parte dos formandos e verificar 

ainda a eficácia da comunidade de práticas formada no âmbito da ação, o formador 

colocou dois desafios “invisíveis” para a comunidade. 

Nos tutoriais que o formador disponibilizou para os formandos relativamente à 

ferramenta Bloguer, não constava a explicação/demonstração de como colocar ficheiros 

com extenção docx (documento de word) e pptx (apresentação gráfica em power point). 

Pretendia-se, então, que o primeiro formando que apresentasse a dúvida fosse 

esclarecido por algum formando da comunidade sem qualquer intervenção do formador. 

Para o efeito, foi criado um espaço online onde os formandos colocassem as 

suas dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tópicos Fórum “Dúvidas” 



            
  77 

 

 

2ª sessão presencial  (dia formativo 22) 

Quadro 4  

Plano de Trabalho entre a 2ªª (dia 22) e 3ª sessão presencial (dia 49) 

Semana Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Dia Formativo 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Fórum 3     tópico fechado 

VoiceThread                             fora do prazo 

Fórum 4                   tópico fechado 

Webnode                                                         

Fórum 5                                       tópico fechado 

Fórum 6                                                         

 

Procurou-se nesta sessão fazer uma abordagem às dificuldades encontradas 

pelos formandos e o ponto da situação da formação: 

a) Verificação de dificuldades na utilização das ferramentas de comunicação da 

plataforma e na realização das tarefas; 

b) Auscultação do grupo sobre o nível de trabalho desenvolvido e as principais 

dificuldades encontradas no decorrer da ação; 

c) Abordagem teórica sobre os recursos pedagógicos desenvolvidos. 

d) Formação e preparação de 20 grupos de 4 ou 5 elementos para futuro trabalho 

online. O critério para a escolha dos grupos residiu na área disciplinar de cada um dos 

elementos. 

 

Sessões online (entre os dias formativos 22 e 49) 
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1. Explorar as ferramentas da Web 2.0:  

a) Voicethread – Conceção de um recurso multimédia neste interface;  

b) Webnode – Conceção de um site educativo, em grupo, mediante o 

projeto/objetivo definido pelo mesmo.  

2. No fórum da plataforma, pedia-se uma opinião fundamentada baseando-se nos 

documentos facultados pelo formador. Posteriormente, o formando devia referir-se a 

uma ou mais intervenções de outros colegas e argumentar, subordinado aos seguintes 

temas: 

a) As potencialidades da ferramenta Voicethread e as suas múltiplas 

possibilidades de utilização em contexto educativo; 

b) A viabilidade (tomando como exemplo http://www.eslprintables.com) de 

construir e suportar uma comunidade de prática de professores da mesma disciplina. 

Porquê? 

c) Análise crítica com base numa das duas apresentações disponibilizadas pelo 

formador acerca da comunicação e expressão das emoções mediada por computador 

(CMC) e pessoalmente (FaF). 

O trabalho em pequenos grupos (conceção de um site educativo) foi apresentado 

online pelo formador, recorrendo à ferramenta que os formandos trabalharam 

anteriormente (Voicethread), e era composto por várias fases: 

- No espaço que o formador criou na plataforma para cada um dos grupos, os 

elementos que constituíam os mesmos, escolhiam um elemento para ser o representante. 

- Escolher o nome do site, para que o representante pudesse fazer o registo do 

mesmo; 
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- O representante do grupo, após a criação do site na ferramenta Webnode, envia 

os convites para os restantes elementos para que os mesmos pudessem entrar no projeto 

com privilégios de editores; 

- Os elementos do grupo, com o denominador comum de serem da mesma área 

científica, conceberam um projeto transversal que consistia na criação um site 

construído colaborativamente a distância. De referir que a maior parte dos elementos 

constituintes do grupo não se conhecia entre si. 

- Publicação na plataforma de aprendizagem do endereço do site, a descrição do 

projeto, bem como os seus princípios pedagógicos. 

 

3ª sessão presencial (dia formativo 49) 

A última sessão tinha como objetivos: 

a) Fazer a análise da experiência do trabalho de grupo, todas as suas variáveis e 

vicissitudes. A esmagadora maioria dos participantes nunca tinha realizado trabalho 

colaborativo a distância com outros formandos que não conhecia pessoalmente.  

Fazer igualmente a análise dos fatores críticos neste tipo de trabalho 

colaborativo a distância, tais como a gestão de emoções e de tensões geradas no seio do 

grupo por nem todos os participantes participarem da mesma forma.   

b) Preenchimento dos questionários por parte dos formandos.  

c) Fazer um balanço final da ação, analisando pontos fortes e pontos fracos 

relativamente à mesma. 

 

3.5. Questões de natureza ética 
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Um dos critérios éticos mais importantes é o compromisso com o conhecimento, 

que está especialmente relacionado com a responsabilidade pública a que toda a 

investigação tem para com a sociedade em geral e com a comunidade educativa em 

particular. 

A este compromisso é necessário acrescentar outras responsabilidades 

relacionadas com os participantes, enquanto sujeitos de investigação. Neste sentido, e 

visando a sua participação voluntária e sem constrangimentos na formação, os 

formandos foram informados que as ações de formação seriam objeto de estudo. 

A confidencialidade dos participantes surge como outra responsabilidade 

importante a ter em conta e, como assim sendo, procurou-se então que toda a 

informação recolhida e utilizada na interpretação dos resultados fosse utilizada na base 

do anonimato. Esta confidencialidade relativamente aos sujeitos da investigação foi 

efetuada através de procedimentos de codificação, no intuito de não ser possível a 

nenhum observador externo identificar a origem da informação. 
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4 – Apresentação de resultados 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados e as respetivas reflexões no que 

respeita às proposições que nortearam esta investigação. Estas proposições decorrem da 

questão de investigação principal. Os resultados aqui apresentados decorrem da análise 

quantitativa dos dados recolhidos dos questionários aplicados no final de cada ação, 

devidamente validados, como consta no capítulo anterior, e dos dados qualitativos 

recolhidos através da análise e tratamento dos mesmos com a ajuda do software 

WebQDA.  

Estes dados, que se organizaram por categorias, provêm dos relatórios 

elaborados pelos formandos no final de cada ação de formação, do diário que foi sendo 

escrito ao longo das ações e da informação obtida eletronicamente através dos registos 

do ambiente de colaboração a distância. 

A utilização da informação qualitativa, obtida a partir das fontes atrás 

mencionadas, e a complementação com a informação quantitativa, pode contribuir para 

substanciar e incrementar rigor à análise e interpretação dos dados referentes às 

questões de investigação e surgem na perspetiva que é fundamental reduzir ao máximo 

a subjetividade inerente ao investigador (Mertens, 1998). 

Os dados qualitativos visam igualmente ilustrar e “dar força” aos dados 

quantitativos (Fielding, 2012), ao mesmo tempo que podem ajudar a explicar 

fenómenos não totalmente claros ou precisos na interpretação apenas dos dados 

quantitativos. 

 Estas questões serão abordadas, de forma integrada das duas ações de formação, 

nas secções seguintes: 
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4.1. Consistência interna do questionário 

 

Foi realizado o teste Alpha de Cronbach para avaliar a consistência interna das 

perguntas do questionário, tendo-se obtido um alpha total de 0,926. 

Todos os itens apresentam valores superiores a 0,921, todos eles muito próximos 

do valor médio de Alpha. 

 

4.2. Opiniões sobre as diversas dimensões do regime de b-learning adotado 

 

A primeira pergunta de investigação foi formulada nos seguintes termos: “Quais 

as perceções dos docentes que frequentaram a ação de formação relativamente às 

seguintes dimensões do curso: 1) design da plataforma, 2) estratégias e atividades, 3) 

materiais e conteúdos, 4) gestão do tempo, 5) tutoria e 6) interação online.  

Os itens do questionário associados a esta pergunta de investigação 

correspondem à terceira secção do questionário, onde se adotou uma escala do tipo 

Likert, em que cada item foi avaliado num grau de concordância de 1 a 4: (1: Discordo 

totalmente; 2 - Discordo em parte; 3 - Concordo em parte; 4 - Concordo totalmente). Os 

resultados são apresentados a seguir, dimensão a dimensão. 

 

4.2.1. Design da plataforma 

Relativamente ao design da plataforma, os inquiridos consideraram que era 

intuitivo e estava bem organizado (média=3,70; desvio padrão=0,522). 

Foram analisadas 228 referências recolhidas do software de análise qualitativa 

referentes às perceções dos docentes relativamente à plataforma. Apresentam-se aqui 9 

referências, que correspondem a 3,9% do total analisado: 
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A plataforma é de utilização intuitiva e esta facilita a aprendizagem porque a 

informação encontrava-se ali disponível e bem organizada e o formando podia 

utilizá-la como ponto de partida para a realização das atividades propostas pelo 

formador e para a ampliação dos seus conhecimentos. (A1_TB_F03) 

 

Trabalhar, tendo como background a plataforma construída para o efeito, revelou-

se uma tarefa fácil e aliciante onde todos os formandos tiveram oportunidade de 

realizar aprendizagens, trocar ideias e saberes (A1_TB_F06) 

 

Neste sentido a plataforma foi um instrumento central e fundamental no decorrer 

da acção. Estava bem pensada e era bastante versátil e de organização lógica. A 

plataforma resumia em si mesma as características versáteis e facilitadoras da 

interacção entre pares (A1_TB_F17) 

 

O acesso à plataforma virtual é simples e intuitivo, facilitando o conhecimento e 

toda a informação inerente. Ao longo das sessões online fui desenvolvendo 

competências na utilização da plataforma. Tudo aconteceu de uma forma serena, 

colaborativa e interativa. (A1_TB_F07) 

 

A escolha da plataforma Ning foi, de fato, a mais acertada. A sua organização é 

eficaz e o seu uso muito intuitivo. É com muito gosto e, até com alguma 

ânsia/compulsão, que utilizei este tipo de plataforma (A1_TA_F03) 

 

A ambientação à plataforma disponibilizada pelo formador foi bastante fácil e 

motivadora, uma vez que nos permitiu explorar, com tempo, algumas das suas 

potencialidades, como a personalização da nossa página e a utilização dos 

diferentes espaços de trabalho. Considero que a plataforma foi muito bem 

aproveitada, colocando ao nosso dispor uma área de trabalho simples e muito bem 

organizada, com diferentes espaços onde, separadamente, puderam ser publicados 

os materiais orientadores (tutoriais) produzidos pelo formador, divulgados os 

trabalhos realizados pelos formandos, colocadas as dúvidas e realizados os 

“debates” temáticos no grupo-turma. (A1_TA_F20) 

 

A plataforma de ensino-aprendizagem estava muito bem estruturada/organizada, o 

que permitiu uma imediata apropriação do que era preciso para cada uma das 
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sessões (A2_TA_F08) 

 

Considero que toda a informação disponibilizada na plataforma esteve muito bem 

estruturada e foi clara nas várias etapas que foram, progressivamente, sendo 

reveladas. A plataforma utilizada é de fácil "navegação" e permite construir layouts 

visualmente atrativos. (A2_TB_F11)  

 

Uma boa estrutura e organização (da plataforma) permitiu-me seguir facilmente 

todas as tarefas propostas que foram surgindo semana após semana. (A2_TA_F12)  

 

Os dados qualitativos confirmaram os dados quantitativos (média= média=3,70) no que 

respeita à organização e facilidade de compreensão da plataforma online, tendo ainda os 

formandos considerado esse fator como um que contribuiu para o sucesso na realização 

das atividades propostas durante as acções. 

 

4.2.2. Estratégias e Atividades 

Os resultados relacionados com as estratégias e atividades do ensino online 

mostram que os docentes avaliam positivamente todos os itens (média=3,56; desvio 

padrão 0,367). 

A consistência interna dos cinco itens, que correspondem às cinco perguntas que 

foram efetuadas no questionário para avaliar esta dimensão, foi medida com o Alpha de 

Cronbach (0,671) apresentando uma variância de 0,571 a 0,655. 

No decorrer das ações, foi pedido que cada docente realizasse 2 reflexões em 

cada fórum aberto. Foram abertos 6 fóruns durante cada ação. A participação foi 90,8%. 

Foram analisadas igualmente 171 referências recolhidas do software WebQDA 

relativamente à dimensão em análise e são aqui apresentadas 22, que correspondem a 

cerca de 13% do total analisado: 
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As estratégias utilizadas ao longo das diferentes sessões pareceram-me terem sido 

adequadas tanto em termos de seleção como de implementação, com o necessário 

equilíbrio entre a componente presencial e a e-learning. (A1_TB_F09) 

 

Os temas de trabalho propostos, bem como as ferramentas colocadas à disposição 

dos formandos, foram pertinentes e motivadoras, objectivando a inovação/melhoria 

do sucesso da aprendizagem dos alunos (A1_TC_F04) 

 

Considero que as sessões desta ação de formação foram bem estruturadas e 

assertivas a selecção das ferramentas do software a trabalhar, tendo, logo de início, 

sido desenvolvidas competências na utilização da plataforma de e-learning que 

suportou a realização do curso à distância (A1_TA_F15)  

 

Fazendo uma análise à posteriori julgo que o número de atividades que foram 

propostas ao longo da ação foi o adequado e que houve uma boa gestão das 

mesmas, ou seja, atividades mais trabalhosas seguidas de outras mais leves e fáceis 

de executar. (A1_TC_F12)  

 

Os temas a explorar também cativavam e despertavam a curiosidade não sendo 

nada monótonos ou aborrecidos de estudar. (A1_TC_F19) 

 

Destaco a enorme qualidade das atividades propostas, das aplicações escolhidas 

para serem trabalhadas, da plataforma usada para gerir as comunicações, a escolha 

dos temas semanais a debater nos fóruns (A1_TA_F13)  

 

Considero que a ação estava muito bem organizada e estruturada, uma vez que, a 

par da construção de materiais para aprendizagem e exercitação das ferramentas, 

havia os Fóruns nos quais se trocavam opiniões e ideias acerca dos conceitos e das 

ferramentas a trabalhar, das vantagens e desvantagens da sua utilização como 

recurso pedagógico e não só. (A1_TC_F03)  

 

Apesar das inúmeras horas retiradas à família, ao sono, ao descanso, andei sempre 

desejosa, no bom sentido da palavra, por um bocadinho que fosse para saber como 

as coisas estavam em termos de Fórum (cujo tema mudava sempre a cada semana e 

cujo interesse foi crescendo com o desenrolar da ação) e para melhorar o trabalho 

que tinha em mão, porque sabia que do outro lado estava sempre alguém pronto a 

trocar ideias comigo e/ou ajudar. (A1_TC_F05)  
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O programa da ação deve ser elogiado, pela qualidade das atividades propostas e 

pela forma como foi estimulada a participação de todos, respeitando-se a grande 

diversidade de percursos pessoais e profissionais (A1_TA_F07) 

 

Nesta formação, o que maior apreensão me causou, foi a conceção de um site com 

colegas que não conhecia. Considero que foi uma aposta inovadora e bem 

conseguida, tendo em atenção os resultados finais. (A1_TA_F12)  

 

A primeira sessão presencial revelou-se bastante oportuna, uma vez que nos 

permitiu conhecer “ao vivo” as pessoas que estariam envolvidas neste processo de 

ensino-aprendizagem e receber as primeiras orientações sobre as metodologias, 

calendarização e conteúdo da formação, assim como desenvolver algumas 

competências na utilização da plataforma de e-learning, que viria a ser o nosso 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. (A1_TA_F20)  

 

E se é verdade que foram sempre muito práticas as sessões, é igualmente de 

valorizar a abrangência de campos/temas que nos foram dados conhecer e 

experimentar, para continuarmos a explorar, aperfeiçoar e partilhar. (A1_TB_F11)  

As sessões presenciais vêm complementar a formação, dando-lhe a componente 

social e humana. (A2_TA_F04)  

 

A ação foi muito direcionada para a experimentação, o que do meu ponto de vista 

só a valorizou e foi ao encontro das minhas expectativas. A2_TA_F06)  

 

A comparação/confronto com a realidade de outros trabalhos, funcionou também 

como força motriz de alterações e melhoramentos. (A2_TC_F03)  

 

Todas as atividades propostas pela presente Ação de Formação pareceram-me 

bastante pertinentes, revelando-se bastante enriquecedoras, umas mais a nível 

teórico, como foi o caso dos Fórum semanais, outras a nível pedagógico, como 

foram as outras quatro actividades propostas. As aulas presenciais deram-nos 

informação básica, teórica, indispensável para a correta realização das tarefas a 

realizar. (A2_TB_F08) 

 

A metodologia adoptada nas sessões presenciais possibilitou a partilha de saberes e 

experiências, por parte dos formandos (…) permitiram criar e desenvolver os 



            
  87 

 

diferentes trabalhos de forma autónoma sem grandes dificuldades, mesmo para 

uma formanda sem conhecimentos prévios destas ferramentas (A2_TC_F06)  

 

Nas sessões presenciais foram esclarecidas dúvidas, feito o balanço das atividades 

realizadas e planificação das seguintes. (A2_TD_F03)  

 

Seguiu uma metodologia que privilegiou o trabalho colaborativo e o espírito 

criativo na concretização das tarefas da formação, fomentando nos formandos o 

interesse e a autonomia no seu processo formativo. (A2_TB_F09)  

 

Os próprios temas propostos no fórum constituíram bons estímulos à reflexão e ao 

aprofundamento. (A2_TA_F11)  

 

A partilha de informações, a constante troca de ideias e a reflexão sobre as práticas 

desenvolvidas assumiram também um papel fundamental ao longo de todo este 

processo de formação. (A2_TB_F14)  

 

A metodologia adotada (…) acabou por gerar uma dinâmica diferente, absorveu-

nos completamente e fez-nos sentir que estava permanentemente incompleto e/ou 

inacabado. (A2_TA_F21)  

 

Os formandos confirmam a utilidade das reflexões realizadas nos fóruns como 

um fator que permitiu um melhor enquadramento e enriquecimento para o trabalho que 

estava a ser desenvolvido pelos mesmos. Consideraram igualmente adequadas e 

motivadoras as atividades de trabalho propostas, bem como a metodologia, 

iminentemente prática, utilizada no decorrer das ações. 

Atribuíram importância às sessões presenciais, já que permitiram uma reflexão 

sobre o trabalho desenvolvido, bem como orientações importantes para as atividades 

subsequentes a realizar online. Serviram igualmente para conhecer os outros formandos 

com que iriam trabalhar online, fator considerado importante pelos mesmos. 

 

4.2.3. Materiais e Conteúdos 
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Os docentes reconhecem que os materiais e conteúdos no ensino online foram de 

boa qualidade (média=3,81; desvio padrão=0,270), apresentando-se todas as perguntas 

com valores perto da média. 

A consistência interna dos quatro itens correspondentes às quatro perguntas 

respondidas pelos formandos relativas à avaliação desta dimensão foi medida com o 

Alpha de Cronbach (0,617), apresentando uma variância entre 0,484 a 0,604. 

Analisaram-se 115 referências relativas à dimensão dos conteúdos e materiais, 

sendo aqui apresentadas 17, correspondentes a 15% do total analisado. 

 

A qualidade e pertinência do material disponibilizado pelo formador é indiscutível, 

sendo esse facto o principal responsável pelo sucesso atingido nas aprendizagens 

(muitas em pouco tempo). (A1_TD_F01)  

 

Realço como pontos fortes a dinâmica da ação, a qualidade, diversidade e 

pertinência dos recursos facultados pelo formador, bem como a partilha de 

materiais produzidos. (A1_TA_F22)  

 

Claro que tudo se tornou mais fácil, principalmente para quem como eu estava a 

contactar pela primeira vez com algumas das ferramentas, porque tive à disposição 

materiais explicativos, bem elaborados e acessíveis que, de formas diferentes 

(textos escritos, vídeos, voicethread) ensinaram passo a passo, como realizar as 

atividades. (A1_TC_F12)  

 

É de salientar que os materiais disponibilizados, os tutoriais, foram sempre claros, 

e diversificados, mesmo para quem, como eu, tomava conhecimento com eles pela 

primeira vez (A1_TC_F07) 

 

No início, estava receosa porque os meus conhecimentos informáticos não são 

propriamente os melhores! No entanto, os manuais fornecidos pelo formador, 

permitiram-me alcançar todos os objectivos pretendidos. A qualidade dos mesmos 

forneceu-me a motivação necessário para superar cada tarefa proposta. 

(A1_TC_F09)  
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O material disponibilizado pelo formador revelou-se extremamente eficaz e 

pertinente, usando para tal aplicações diferentes e motivadores (e abrindo, 

consequentemente, novos horizontes no que diz respeito as práticas no processo de 

ensino/aprendizagem). (A1_TA_F03)  

 

O material disponibilizado pelo formador foi utilíssimo para desenvolver as 

diversas actividades propostas. Destaco a diversidade e a qualidade dos materiais, 

desde documentos em pdf até vídeos com os passos fundamentais para o formando 

perceber as tarefas, mesmo que, em termos informáticos, tivesse muitas 

dificuldades à partida. (A1_TA_F13)  

 

A exigência e a aparente complexidade das atividades propostas gerou alguma 

insegurança inicial, uma vez que desconhecia todas as ferramentas com as quais 

teria de trabalhar. A insegurança rapidamente se dissipou quando comecei a 

consultar os excelentes tutoriais – os quais transmitiam orientações e explicações 

muito claras (A1_TA_F09)  

 

Também os materiais de apoio, ou tutoriais, são diferentes dos de uma formação 

tradicional. Muito suportados em imagens, como o print screen e vídeos, o que, em 

minha opinião, são bastante aliciantes e motivadores. (A1_TA_F14)  

 

Avaliação excelente em termos de atividades propostas. Os conteúdos foram 

excelentes sendo sempre uma nova experiência e que me motivou para a seguinte. 

(A1_TB_F02)  

 

Os materiais que foram disponibilizados para explorar as ferramentas revelaram-se 

bastante úteis. Permitem que alguém que nunca teve contacto com estas 

ferramentas possa de facto construir, utilizar e manter operacionais qualquer uma 

delas. (A2_TB_F02)  

 

O material disponibilizado, nomeadamente os tutoriais, eram de excelente 

qualidade. Estavam apresentados de forma muito objectiva permitindo atingir os 

objectivos definidos. Toda a documentação disponibilizada estava muito 

organizada e com muita qualidade. (A2_TA_F03)  

 

O material disponibilizado (considerando material os tutoriais ao dispor para o 

desenvolvimento das ferramentas), foi de capital importância no seguimento da 
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metodologia "aprender fazendo". Sem a qualidade dos mesmos, dificilmente 

atingiríamos os objectivos propostos (A2_TC_F03)  

 

É excelente a qualidade a documentação fornecida nesta Ação (…) são de uma 

clareza e organização que me puseram rapidamente a realizar as ações pretendidas 

sem ter qualquer conhecimento de base ou ajuda complementar. (A2_TB_F08)  

 

Ao nosso dispor foram gentilmente disponibilizados os mais diversos recursos 

didáticos, tais como: vídeos, manuais, blog, link para recursos e exemplos, que se 

revelaram muito importantes para a nossa orientação. Deste modo, senti-me muito 

motivada para a realização das tarefas propostas e sempre com vontade de alcançar 

melhores resultados. (A2_TA_F08)  

 

Os materiais de apoio disponibilizados pelo formador, dada a clareza e detalhe das 

etapas a percorrer na realização das tarefas, revelaram-se fundamentais para quem, 

como eu, não possuía conhecimento básicos dos interfaces trabalhados. 

(A2_TC_F12)  

 

Nas tutorias, a qualidade e a pertinência de todo o material disponibilizado foi, sem 

dúvida, o grande suporte de apoio, o grande pilar, capaz de sustentar até a mais 

frágil base, assim como toda a informação colocada na plataforma, a qual permitia 

esclarecer toda e qualquer dúvida que ainda pudesse persistir. (A2_TD_F19)  

 

A boa qualidade dos materiais forneceu a segurança necessária, mesmo para os 

formandos que não estivessem familiarizados com este tipo de ensino online. Foi um 

fator considerado fulcral, para que os mesmos conseguissem realizar as atividades com 

sucesso.  

Esse fator, aliado ao facto das tarefas serem realizadas autonomamente apenas 

guiados pelos tutoriais, aumentou bastante o nível de motivação dos formandos na 

realização das tarefas. O facto dos materiais terem sido apresentados em vários formatos 

foi igualmente um fator bastante valorizado pelos mesmos.  

 

4.2.4. Gestão do tempo 
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A maior flexibilidade na gestão do tempo é identificada como uma característica 

bastante relevante (média=3,81; desvio padrão=0,413). 

As referências relativas aos dados qualitativos analisados para esta dimensão 

foram retiradas das perceções dos formandos relativamente ao regime de b-learning, 

sendo aqui apresentadas 12 transcrições, referentes a cerca de 9% do total: 

 

A modalidade de formação utilizada (b-learning) revelou-se adequada, uma vez 

que permitiu a cada um dos formandos uma melhor gestão do tempo disponível, 

evitando uma sobrecarga de trabalho em horário pós laboral nem sempre produtivo. 

(A1_TD_F01) 

 

No entanto, era difícil conjugar horários com a formação, daí que esta modalidade 

de b-learning em que havia apenas três sessões presenciais era bastante aliciante. 

As restantes horas de trabalho, seriam realizadas de acordo com o nosso ritmo, em 

casa ou mesmo na escola, podendo dispor melhor do nosso tempo. (A1_TC_F07) 

  

A possibilidade de formação à distância na modalidade de formação utilizada (b-

learning) é muito vantajosa. Assim, podemos gerir o nosso tempo de tarefas 

profissionais e pessoais. (A1_TC_F19)  

 

A possibilidade de gerir os meus timings foi uma grande mais valia da acção pois 

permitiu-me adequar a realização das diferentes tarefas à minha disponibilidade 

temporal. (A1_TC_F11) 

 

A presente ação de formação, realizada na modalidade de b-learning, constituiu um 

modelo inovador, pois permitiu a sua realização ao ritmo de cada formando. 

(A1_TA_F10)  

 

Quando o tempo urge e as solicitações diárias do trabalho do professor o obrigam a 

estar, cada vez mais, na execução de diversas tarefas em horários cada vez mais 

sobrecarregados, a formação pela modalidade b-learning facilita, então, essa 

mesma gestão do tempo por parte dos professores. (A1_TA_F18)  

 

Modelo de formação B-learning, que na minha opinião se torna facilitador para os 
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docentes na medida em que depois da carga horária a que está sujeito adere com 

mais motivação a uma formação continua por haver um horário flexível. Os 

formandos empenham-se da mesma forma, mas de acordo com a sua 

disponibilidade. (A2_TD_F01)  

 

Nesta fase do ano letivo foi especialmente vantajosa a utilização de uma plataforma 

informática como extensão da componente presencial pela facilidade de acesso e 

flexibilidade de horários. Verifiquei que a poupança de tempo nas deslocações 

pôde reverter vantajosamente para as tarefas. O facto do ritmo de aprendizagem 

poder ser definido pelo próprio formando também foi um aspeto bastante positivo. 

(A2_TC_F02)  

 

Se os professores, afogados em burocracia e legislação, além da preparação e 

execução das actividades lectivas, não dispõem de muito tempo livre para a 

formação, a modalidade utilizada neste curso (b-learning) parece ser adequada já 

que permite gerir o tempo disponível, reduz as deslocações e flexibiliza os ritmos 

de aprendizagem e de execução de tarefas. (A2_TC_F10)  

 

Tendo em conta a altura do calendário escolar em que a formação decorreu, nem 

sempre foi pacífico conciliá-la com o trabalho na escola. Todavia, a possibilidade 

de uma gestão mais personalizada do tempo acabou por facilitar a realização do 

trabalho, permitindo acertar os diferentes timings. (A2_TB_F10)  

 

A modalidade da formação (b-learning) foi extremamente importante (…) dando a 

possibilidade de um trabalho em ritmo próprio, embora, como não poderia deixar 

de ser, em tempo limitado; (A2_TD_F13)  

 

Uma vantagem sempre inerente a este tipo de aprendizagem será a isenção de 

horário. A gestão temporal torna-se única e pessoal, existindo apenas a meta final 

que se pretende atingir. Sem dúvida que sendo o tempo um bem essencial, com a 

utilização deste tipo de plataforma podemos utilizá-lo da forma que melhor nos 

convir. (A2_TC_F20) 

 

Os dados qualitativos reforçaram a valorização feita por parte dos formandos a 

esta característica da flexibilidade do tempo inerente a este tipo de regime adotado. 
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Os formandos associaram o facto de poderem gerir o seu tempo e o seu próprio 

ritmo, com as tarefas inerentes às da profissão docente nem sempre possíveis de 

conciliar com os horários de formação. Quanto maior é o volume de trabalho nas 

escolas, maior é igualmente valorizado o facto de ser possível realizar formação em 

horários flexíveis.  

Manifestaram igualmente que, mesmo sendo possível conciliar as duas 

situações, formação e profissão docente, a disponibilidade mental para a formação 

aumenta se puderem trabalhar em ritmo e horário definido pelo próprio.  

 

4.2.5. Tutoria 

 Como foi exposto no capítulo anterior, devido à dimensão da comunidade de 

prática, a tutoria foi um aspeto central e fulcral em todo o processo formativo. A 

realização, com sucesso, desta ação de formação, com as características já especificadas 

anteriormente, fazem da performance do formador/e-tutor um dos pontos chave deste 

estudo, já que, o cumprir e o fazer cumprir, com rigor, o modelo pedagógico idealizado 

e posto em prática durante as ações de formação se revelava fundamental. 

Mediante esses fatores, foi a dimensão que mais questões mereceu no 

questionário aplicado aos formandos no final de cada ação de formação, com o intuito 

de inquirir os mesmos sobre as mais diversas áreas de ação do formador/e-tutor. 

A análise dos resultados desta dimensão influenciará, em muito, as conclusões a 

que se pode chegar sobre o modelo pedagógico adotado e da qualidade e eficácia da 

realização de uma ação de formação online para uma comunidade de prática de grande 

dimensão. 

Os docentes valorizam a ação do formador relativamente à orientação das 

atividades online, bem como o feedback atempado e útil por parte do mesmo 
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(média=3,89; desvio padrão=0,177), com destaque para 22) O feedback online que 

recebi do formador foi atempado (média=3,97). 

A consistência interna dos onze itens relativos às onze perguntas formuladas no 

questionário para avaliar esta dimensão foi medida com o Alpha de Cronbach (0,774), 

apresentando uma variância de 0,740 a 0,773. 

Foram analisadas 167 referências, das quais aqui se apresentam 17, 

correspondentes a cerca de 10% do total, relativas à dimensão sobre as perceções dos 

docentes relativamente à tutoria: 

 

Mais que o apoio presencial, o apoio online, sem os ruídos da comunicação face a 

face, revelou-se muito ajustado à formação através de uma presença bastante 

discreta, mas atenta do formador, dando espaço a intervenções dos formandos. 

(A1_TC_F13)  

 

Não menos importante foi a interação entre os formandos, e a total disponibilidade 

do formador para nos ajudar e esclarecer dúvidas, incentivando-nos a uma 

participação ativa, em cada uma das sessões. Valorizou sempre as nossas 

intervenções, e mostrou-se sempre recetivo às nossa solicitações (A1_TA_F22)  

 

O formador deu feedback constante e de forma célere. Esteve sempre presente e fez 

notar a sua presença, com feed-backs constantes e com sugestões que se revelaram 

todas adequadas e com sentido (A1_TB_F17)  

 

Da parte do formador o apoio foi constante e atempado. Estando atento, sem 

interferir demasiado, esteve sempre disponível, indicando o caminho a seguir com 

uma palavra de incentivo (A1_TC_F12)  

 

A disponibilidade constante do formador, que para além de acompanhar a produção 

de materiais tinha sempre palavras de incentivo, sugestões e propostas que me 

levaram a conseguir superar as minhas dificuldades. (A1_TC_F07)  

 

A presença e o apoio do formador foi constante embora tenha tido o cuidado de 

não interferir sem necessidade, deixando que os formandos se ajudassem uns aos 
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outros, o que serviu também como forma de aprendizagem (A1_TC_F14) 

 

O formador utilizou uma metodologia de trabalho individual e de grupo, onde 

privilegiou o trabalho colaborativo, o espírito crítico, a criatividade, fomentando 

incessantemente o interesse e a autonomia dos formandos, no processo formativo. 

(A1_TC_F06) 

 

Foi extremamente profissional e procurou sempre, em todos os momentos, que os 

formandos atingissem patamares de excelência. (A1_TA_F08)  

 

Uma palavra também de grande apreço para o formador que se mostrou sempre 

disponível para acompanhar o trabalho dos formandos, esclarecendo dúvidas e 

incentivando-os a continuarem com redobrado empenho as suas tarefas 

(A1_TA_F10)   

 

O formador teve uma atitude que considerei extraordinária ao valorizar a enorme 

diversidade de trabalhos realizados, sempre com uma atitude muito positiva e com 

os "parabéns" que motivaram constantemente. Esta atitude louvável do formador, 

ultimamente pouco comum para com os professores, é uma qualidade que 

considero excecional, pois o reconhecimento do nosso trabalho é uma mais-valia 

para uma eficaz aprendizagem seja em que idade for. Aqui sou eu que digo 

"parabéns" ao formador pela metodologia adotada e pela jovialidade com que 

encaminhou a formação. (A2_TC_F01)  

 

O seu trabalho foi de louvar pois conseguiu mediar de um modo extremamente 

sensato, um largo espetro de opiniões e sensibilidades, sem nunca deixar quebrar os 

elos que uniam cada uma das várias comunidades, potenciando ainda a 

convergência de opiniões entre as mesmas comunidades. Gerir recursos humanos 

não é tarefa fácil e, neste caso, o resultado final foi deveras positivo. (A2_TB_F04)  

O apoio do formador foi de especial importância tanto presencial, como online. As 

sessões presenciais (que se prestaram à discussão), vieram esclarecer pontos e 

aspetos relevantes na compreensão da plataforma virtual e sua pertinência na 

prática pedagógica. (A2_TC_F03)  

 

Destaque para o líder desta comunidade de prática, o nosso formador, sempre 

atento, nunca descurou as suas funções de orientação, ligação e animação desta 

equipa constituída por oitenta e um membros, contribuindo para que estes 
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aprendessem de forma ativa e autónoma. A contribuição de todos na construção do 

conhecimento foi bastante valorizada nesta formação. (A2_TC_F04)  

 

Diversas foram as situações em que o formador, apesar de sempre presente e 

disponível para ajudar, ''provocou'' e desafiou as trocas entre pares. Considero esta 

postura de supervisão e orientação perfeita, quando se pretende estabelecer pontes 

e não dependências. A réplica célere às questões colocadas, dando ''dicas'' ou 

estimulando os pares a ajudar, e sem deixar nenhuma por responder, colocou uma 

marca de excelência na ação do formador. (A2_TC_F12)  

 

Resta-me agradecer todo o apoio, orientação e incentivo por parte do formador que, 

embora quase invisível, intervinha sempre no sítio certo à hora certa, não deixando 

assim margem para descuidos. (A2_TD_F12) 

 

O seu tempo de resposta a todas as situações e o facto de conhecer quase todos os 

detalhes das pessoas que eram membros de determinada turma ou grupo de 

trabalho, revela o seu total interesse e empenho no seu papel enquanto formador. 

(A2_TD_F13) 

 

O formador acompanhou sempre os trabalhos realizados, e deu sempre um 

feedback, o que foi ótimo, pois após a publicação dos materiais tínhamos sempre 

uma apreciação dos mesmos e a hipótese de melhorar o trabalho. Alguns colegas 

também davam a sua opinião sobre os trabalhos que estavam publicados e assim 

todos evoluímos com este método. (A2_TA_F20) 

 

Os docentes valorizaram bastante o feedback atempado e útil. O facto do 

feedback ser atempado, não tem apenas que ver com a celeridade com que era efetuado, 

mas igualmente com o timing com que era feito, ou seja, no final da realização de cada 

tarefa por parte do formando. Os formandos apreciaram bastante o facto do formador só 

intervir apenas quando estritamente necessário e, dessa forma, permitir aos formandos 

que autonomamente tentassem resolver as atividades propostas, bem como resolver os 

problemas surgidos com a realização dessas mesmas atividades, contando apenas com a 

ajuda da comunidade, privilegiando, assim, a autonomia e o trabalho colaborativo. 
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Quanto à utilidade do feedback, foi relacionado com a persecução dos próprios 

trabalhos, ou seja, com correções ou orientações no sentido de prosseguir para a 

atividade seguinte. 

Os reforços positivos recebidos pelos formandos por parte do formador, aquando 

do término de cada uma das tarefas propostas, foram também bastante apreciados pelos 

mesmos e, concomitantemente, funcionou como uma motivação acrescida para os 

próprios formandos que, dessa forma, sentiam reconhecido o seu trabalho autónomo. 

 

4.2.6. Interação online 

Os resultados evidenciam que os docentes sentiram facilidade na interação entre 

pares (média=3,61; desvio padrão=0,376),  

A consistência interna dos sete itens relativos às sete questões do questionário 

que visavam avaliar esta dimensão foi medida com o Alpha de Cronbach (0,805), 

apresentando uma variância de 0,767 a 0,800. 

Foram analisadas 181 referências relativas à perceção sobre a interação online 

vivenciada pelos formados, das quais aqui se transcrevem 16, correspondentes a cerca 

de 9% do total: 

 

Saliento, como muito positiva, a troca de conhecimentos e interajuda entre os 

formandos. (A1_TC_F10) 

 

Nunca é excessivo sublinhar que coexistiu, nesta ação de formação, uma partilha 

dos saberes adquiridos, das dúvidas e da diversidade das opiniões, permitindo, 

assim, um enriquecimento pessoal. Esta ficou centrada no resultado da riqueza dos 

debates no fórum e da gestão do grupo e do trabalho individual. (A1_TB_F09)  

 

Os formandos trabalharam de forma excelente em termos colaborativos dando 

muito de si e para além do que era exigido, tal foi a sua entrega e o desejo de 
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aprender, interagindo entre si. Deste modo, posso dizer que correu tudo de uma 

forma excelente e, pelo menos no meu caso, pela primeiríssima vez em termos de 

ações de formação (A1_TA_F13)  

 

O facto de, nesta formação, se encontrarem elementos com diferentes formações de 

base, e também diferentes patamares de conhecimentos tecnológicos, proporcionou 

variadas trocas de experiências e saberes tornando assim muito mais produtivas as 

interações com os pares em formação. (A1_TB_F13)  

 

(…) às leituras dos comentários partilhados por todos os formandos, sempre de 

enorme riqueza e valor acrescentado para a construção do meu saber, e aqui estou a 

reportar-me aos diferentes fóruns em que participámos (A1_TA_F14)  

 

A possibilidade de contactar com perspetivas diferentes e com formas 

diversificadas de aplicação das ferramentas abordadas foi uma grande mais-valia. 

(A2_TC_F02)  

 

Gostaria ainda de referir que as discussões mantidas entre os formandos, a partir 

dos fóruns, foram peças muito interessantes de conhecimento dos colegas de 

formação e que, em alguns casos, permitiu estabelecer uma comunicação bem mais 

aprofundada do que no quotidiano presencial nas escolas, o que parece ser um 

efeito positivo não esperado no início das sessões. (A2_TA_F05)  

 

Foi extremamente importante haver interação com os pares em formação, pois com 

todas as intervenções deixadas pelos docentes, conseguimos adquirir outros 

conhecimentos que nunca conseguiríamos adquirir se não fosse desta forma. 

(A2_TA_F06)  

 

(…) tendo sido muito proveitoso a formação de grupos de trabalho por grupos 

disciplinares, pois permitiu uma grande troca de saberes e de conteúdos. 

(A2_TC_F07)  

 

A partilha dos materiais produzidos no separador "Publicações" funcionou como 

incentivo para melhorar a qualidade dos nossos trabalhos, uma vez que foi possível 

acrescentar sempre algo, quando inicialmente parecia impossível fazê-lo! 

(A2_TC_F11)  
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A dinâmica de interação e partilha promovida e estimulada pelo formador e 

assumida, de forma gradual, pelos formandos, foi-se aprofundando com o decorrer 

da formação (A2_TC_F12)  

 

Devo ainda destacar que a partilha de materiais entre colegas de diferentes escolas, 

ideias que foram discutidas e as oportunidades que nos foram dadas pelo formador 

para o fazermos foi uma experiência muito enriquecedora para a nossa profissão. 

(A2_TC_F16)  

 

A interação com os outros formandos tornou também esta ação muito interessante 

pois conhecemos pontos de vista diferentes sobre os mesmos assuntos e muitas 

vezes gerou uma "discussão" interpares em que todos aprendemos uns com os 

outros. (A2_TA_F18)  

 

A interação dos pares nesta formação ultrapassou as minhas expectativas pois, 

especialmente no último trabalho - construção do site -, considero que trabalhámos 

todos muito bem e, quem sabe, ficaram até algumas parcerias para o futuro. 

Partilhámos experiências, materiais e ideias, sempre num espirito de discussão 

saudável e entreajuda. (A2_TC_F19) 

 

A interação com os pares ao longo deste período de tempo revelou-se eficaz e bem 

mais concretizável do que esperava inicialmente. Apesar das aparentes "distâncias" 

que nos separavam - o facto de sermos, na maioria, desconhecidos dos restantes 

participantes; as diferentes aptidões e experiências que cada um tinha neste campo; 

diferentes ritmos de trabalho; diferente disponibilidade profissional e pessoal, etc. - 

a comunicação nas suas diversas vertentes permitiu a obtenção do objetivo que 

penso ser comum: a aquisição e/ou consolidação de competências que nos poderão 

ser úteis no desempenho da prática letiva. (A2_TD_F14)  

 

Houve interação e entreajuda entre os formandos, o que se viu claramente nas 

discussões nos fóruns, no esclarecimento de dúvidas para os trabalhos individuais e 

na realização do trabalho de grupo. A partilha do material construido também foi 

muito importante, pois, valorizando diferentes opiniões e sugestões sobre esses 

mesmos materiais conseguiu-se melhores resultados. (A2_TB_F18)  
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A partilha foi a palavra que mais vezes foi usada pelos formandos para a 

potenciação das interações entre os mesmos. Essa partilha de trabalhos e opiniões pela 

comunidade despoletou, então, várias perspetivas e vários modos de desenvolver as 

ferramentas trabalhadas, bem como várias formas de aplicação e utilização pedagógica. 

A variedade de conhecimentos provenientes das diferentes formações base de 

cada formando, bem como o facto de existirem formandos de várias escolas, foi 

valorizado pelos mesmos na medida em que consideraram que contribuiu para o 

enriquecimento do seu património de saber.  

 

4.3. Perceções sobre o regime de b-learning 

 

Os itens do questionário que procuram responder a esta segunda questão de 

investigação correspondem igualmente à terceira secção do questionário, onde se adotou 

uma escala do tipo Likert, em que cada item foi avaliado num grau de concordância de 1 

a 4: (1: Discordo totalmente; 2 - Discordo em parte; 3 - Concordo em parte; 4 - 

Concordo totalmente). Os resultados são apresentados a seguir. 

Os docentes que frequentaram a ação evidenciaram uma motivação elevada por 

este tipo de regime (média=3,73; desvio padrão=0,352), com destaque para 39)  A 

modalidade de b-learning revelou-se adequada às minhas necessidades de formação 

(média=3,77; desvio padrão=0,424).  

A consistência interna dos cinco itens correspondentes às cinco questões 

provenientes do questionário com o objetivo de avaliar a perceção dos docentes 

relativamente ao regime de b-learning, foi medida com o Alpha de Cronbach (0,814), 

com variância entre 0,746 e 0,837. 
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Foram analisadas 141 referências através do software WebQDA relativas à 

perceção dos docentes acerca do regime de b-learning, das quais aqui se apresentam 27, 

correspondentes a 19% do total: 

 

Este método de ensino a distância, mediado por computador, é um excelente 

complemento do ensino presencial. (A1_TA_F22)  

 

O trabalho docente sempre foi encarado como colaborativo e, neste sentido, a 

formação em b-learning favorece e essa componente. Permite não só o trabalho em 

grupo, mas permite, sobretudo, incentivar os docentes a poder sair da sua escola e 

aprender a procurar parcerias noutras escolas (nacionais ou internacionais). 

(A1_TB_F17)  

 

Na verdade, não possuía inicialmente grandes expetativas face à realização da 

formação pelo fato ser realizada em modalidade de b-learning, porém esta 

modalidade acabaria por ser uma enorme vantagem dada a carga horária com que 

nos deparamos. (A1_TD_F02)  

 

O B-learning parece-me a perfeita combinação e integração de diferentes 

tecnologias e metodologias de aprendizagem, mistura formação on-line e 

presencial, melhorando a eficácia e eficiência do processo de aprendizagem, vindo 

desta forma promover a máxima qualidade da formação. (A1_TD_F14)  

 

A modalidade de formação utilizada, b-learning, proporcionou uma excelente 

interacção entre o formador e os formandos e destes entre si, o que excedeu 

largamente a que poderia ser obtida através de outras modalidades e com grandes 

vantagens evidentes em termos qualitativos. (A1_TA_F13) 

 

Pessoalmente fiquei convencida com esta forma de fazer formação e o próximo 

passo será aventurar-me em ações de formação em elearning (A1_TB_F04)  

 

A formação em b-learning adequa-se cada vez mais às atuais condições do trabalho 

docente, e não só, por permitir conjugar as sessões presenciais com sessões online 

em que o tempo e o espaço pode ser gerido pelo próprio de acordo com as suas 

disponibilidades. (A1_TB_F08)  
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Somos maridos, pais, filhos, treinadores, taxistas, e ainda professores que entre 

tantas outras coisas, necessitamos de formação, mas que muitas vezes, por falta de 

capacidade para nos encaixarmos nos horários definidos, acabamos por não nos 

inscrevermos naquela formação que consideramos ser oportuna. A possibilidade de 

combinarmos algumas sessões presenciais com o trabalho à distância é positivo, 

vantajoso e, desde que bem mediado e acompanhado, tão ou mais produtivo que o 

presencial. (A1_TC_F11) 

 

Fico adepta da modalidade b-learning e das ferramentas Web 2.0 (A1_TA_F09) 

  

Pontos fortes da ação: A modalidade de formação utilizada (b-learning). É uma 

modalidade que promove as aprendizagens, a renovação das metodologias de 

ensino/aprendizagem e a aplicação inter e transdisciplinar. (A1_TD_F08)  

 

A modalidade de formação utilizada no curso de formação que agora chegou ao 

fim parece-me um bom exemplo de como as novas tecnologias podem ter um valor 

inestimável no processo de formação de professores. Foi igualmente um curso de 

formação que me fez repensar uma opinião algo negativa que tinha relativamente à 

comunicação mediada por computador. (A1_TD_F10)  

 

Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que esta foi a ação de formação em que mais 

aprendi e que mais gostei de fazer. O facto de ser em b-learning e só ter três 

sessões presenciais foi muito bom. (A1_TB_F14)  

 

No que diz respeito à modalidade de formação b-learning, foi para mim uma 

experiência inovadora, contudo considero ser uma modalidade muito aceitável e 

que permite temporalmente uma gestão muito mais flexível do trabalho que tem 

que ser desenvolvido. (A1_TA_F19)  

 

Ao longo do meu percurso formativo, foi a primeira vez que frequentei esta 

modalidade de formação (b-learning) e devo dizer que se revelou, para mim, na 

melhor de todas elas. (A1_TA_F20)  

 

O b-learning, modalidade de formação utilizado foi sem sombra de dúvida a forma 

que permitiu a cada um (respeitando assim a sua velocidade) fazer o próprio 

percurso de aprendizagem. (A1_TC_F02) 
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Passei a ser um entusiasta da formação à distância. (A1_TB_F05)  

 

Adaptei-me com bastante facilidade e agrado ao tipo de modalidade apresentada, 

encarando-a como um desafio e uma janela aberta para exploração de novos 

conhecimentos e áreas do saber. (A2_TB_F05)  

 

Por outro lado a modalidade de formação em b-learning, também nunca por mim 

experimentada, revelou-se muito flexível, deixando-me agradavelmente 

surpreendida pela sua adequação e eficácia - a mistura entre as sessões presenciais 

e os contactos/sessões via plataforma revelaram-se perfeitamente esclarecedores, 

dotando-me dos conhecimentos e competências a atingir, de uma forma fácil e 

rápida. (A2_TB_F08)  

 

Por outro lado esta inovadora forma de formação é extremamente adequado ao 

novo estilo de vida dos profissionais. Atendendo a que temos uma profissão cada 

vez mais exigente, mesmo até nas actualizações, pode o formando, gerir a sua 

disponibilidade para as aprendizagens a efectuar. (A2_TC_F05)  

 

Esta forma de transmissão de saberes, embora ainda desconhecida por muitos em 

Portugal, começa a ganhar espaço e a afirmar-se. Esta será, certamente, a forma de 

responder melhor aos atuais constrangimentos de formação e qualificação de 

muitos profissionais. (A2_TD_F05)  

 

A modalidade de formação utilizada nesta ação (b-learning) provou ser a 

modalidade acertada e, em jeito de sugestão, a privilegiar no futuro (A2_TC_F13)  

 

Como se depreende do já escrito, esta modalidade de formação ultrapassou pela 

positiva as minhas expectativas tanto mais que ajudou a vencer muitos dos receios 

e desconfianças iniciais. O ambiente de aprendizagem pode ser virtual, mas as 

aprendizagens são bem palpáveis e operacionais. (A2_TA_F11) 

 

Enquanto misto de aulas presenciais com aulas à distância, o equilíbrio encontrado 

foi perfeito: permitiu, por um lado, a apresentação teórica das aprendizagens e o, 

ainda e sempre, indispensável contacto real/face-a-face entre os formandos e o 

formador nas sessões presenciais; por outro lado, as aulas à distância 

proporcionaram uma gestão autónoma do tempo e do espaço dedicado à vertente 
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mais prática, à exploração e experimentação das aprendizagens sugeridas e das 

ferramentas apresentadas e à produção dos diversos materiais. (A2_TC_F14)  

 

Tal como foi já referido anteriormente, a modalidade de formação utilizada foi em 

regime de blearning, tendo sido agendadas apenas três sessões presenciais (o que 

penso ter sido claramente suficiente). (A2_TB_F14) 

 

Relativamente à modalidade de formação, b-learning, sendo a primeira vez que 

funcionei neste formato existiu, de início, alguma apreensão suscitada pelo 

desconhecimento. Contudo, o modelo revelou-se intuitivo e eficaz. Não 

escondendo que existia algum receio na utilização de um novo modelo de formação 

(seria capaz de utilizar tantos recursos novos? Se houvesse uma dificuldade como 

ultrapassar? A colaboração assíncrona é exequível?), esses receios foram 

desaparecendo à medida que me familiarizei com a utilização da plataforma. 

(A2_TB_F15)  

 

Recomendo a utilização deste tipo de ensino noutro tipo de formações. 

(A2_TD_F17)  

 

Este é um novo espaço que pode ser explorado na formação contínua de 

professores, visando uma maior eficácia e uma maior motivação. (A2_TA_F22) 

 

As percepções dos formandos relativamente a regime de b-learning foram 

bastante positivas, sendo que, nesta dimensão, voltaram a referir a satisfação já 

evidenciada nos pontos anteriores, tais como a flexibilização do tempo que este regime 

permite, a eliminação do fator espaço em grande parte da formação, seguir um ritmo de 

aprendizagem mais individualizado e próprio, entre outros. 

Consideraram igualmente uma modalidade inovadora no âmbito da formação 

continua de professores, pela sua grande componente online (9 presenciais e 41 online), 

bem como consideraram ser a modalidade que melhor se adequa às atuais exigências da 

carreira docente. Alguns formandos também manifestaram satisfação por se sentirem 
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melhor preparados para futuras formações neste regime ou mesmo noutro totalmente a 

distância. 

 

4.4. Disponibilidade para frequentar ações de formação em regime de b-learning 

 

A terceira pergunta de investigação foi formulada nos seguintes termos: “Como 

é que os docentes encaram a possibilidade de, no futuro, virem a optar por cursos em 

regime de b-learning para a sua formação?”. 

Os docentes revelam uma grande disponibilidade e interesse em vir a optar no 

futuro por este regime de formação (média=3,86; desvio padrão=0,353).  

Outro dado bastante significativo foi o facto de afirmarem que tencionam 

“aconselhar os meus amigos/colegas a inscreverem-se em cursos online para 

complementarem a sua formação” (média=3,81; desvio padrão=0,397). 

 

4.5. Como é que estas percepções são influenciadas pelas competências tecnologias 

e as características demográficas dos formandos? 

 

Os resultados dos testes que irão ser apresentados de seguida procuram responder à 

quarta questão de investigação: “Como é que estas perceções são influenciadas pelas 

diferenças demográficas e as experiências com os computadores e a internet?” 

 

4.5.1. Diferenças demográficas  

4.5.1.1. Diferenças de género 

Foi efetuado um t-test (Anexo II) para averiguar se havia diferenças entre 

homens e mulheres relativamente às variáveis estudadas: design da plataforma 



            
  106 

 

sig=0,719, estratégias e atividades sig=0,306, materiais e conteúdos sig=0, 883, 

formador sig=0,120, interação online, sig=0,900 atitudes em relação ao ensino online 

sig=0,097 e disponibilidade para frequentar ações de formação online; utilidade sig= 

0,920. 

Todos os valores sig>0,05 indicam que não houve diferenças atribuíveis ao 

género. 

 

4.5.1.2. Diferenças etárias e de tempo de serviço 

Semelhantemente, foi realizado um teste ANOVA (Anexo II), para determinar 

eventuais diferenças etárias relativas às mesmas variáveis: design da plataforma, 

estratégias e atividades, conteúdos e materiais, gestão do tempo, formador, interação 

online, atitudes em relação ao ensino online e disponibilidade para frequentar ações de 

formação online.  

Valores sig>0,05 revelaram não existirem diferenças atribuíveis à faixa etária 

dos participantes. 

 

4.5.1.3. Diferenças de situação familiar 

Identicamente, não foram registadas diferenças atribuíveis à situação familiar 

dos participantes relativamente às variáveis design da plataforma, estratégias e 

atividades, conteúdos, materiais, gestão do tempo, formador, interação online, atitudes 

em relação ao ensino online e disponibilidade para frequentar ações de formação online, 

já que todos os valores de sig>0,05 (Anexo II). 

 

4.5.1.4. Diferenças atribuíveis à situação profissional 
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Não se registaram quaisquer diferenças (sig >0,05) atribuíveis à situação 

profissional dos participantes na avaliação das variáveis design da plataforma, 

estratégias e atividades, conteúdos, materiais, gestão do tempo, formador, interação 

online, atitudes em relação ao ensino online e disponibilidade para frequentar ações de 

formação online (Anexo II). 

 

4.5.1.5. Diferenças por concelho de residência 

Analogamente, não foram observadas diferenças (valores sig>0,05) atribuíveis 

ao concelho de residência dos participantes.  

 

4.5.2. Diferenças atribuíveis à experiência e inclusão tecnológicas 

Foram realizados testes ANOVA (Anexo II) para determinar se se verificavam 

diferenças nas variáveis design da plataforma, estratégias e atividades, conteúdos, 

materiais, gestão do tempo, formador, interação online, atitudes em relação ao ensino 

online e disponibilidade para frequentar ações de formação online, atribuíveis a: 

a) Experiência com Ferramentas Web 2.0: com valores de sig>0,05, não se 

registaram diferenças atribuíveis às diferentes experiências com ferramentas 

Web 2.0; 

b) Experiência na utilização de e-mail: de igual modo, não foram registadas 

diferenças nas respostas dos participantes, relativas às variáveis referidas, já que, 

entre os grupos, todos os valores de sig>0,05, no teste ANOVA. 

c) Experiência na utilização de grupos de discussão online: o teste ANOVA não 

revelou quaisquer diferenças atribuíveis à experiência com grupos de discussão, 

uma vez que, entre os grupos, todos os valores sig>0,05. 
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d) Experiência na utilização de ambientes de aprendizagem online: não foram 

registadas diferenças atribuíveis aos diferentes níveis de experiências na 

utilização de ambientes de aprendizagem online, já que, em todas as variáveis 

estudadas os valores de sig>0,05. 

e) Posse de computador e ligação à Internet: não foram estudadas as diferenças 

entre grupos atribuíveis ao nível de inclusão tecnológica, já que todos os 

participantes possuíam computador pessoal e apenas um deles não tinha ligação 

à Internet. 

 

4.5.3. Correlação entre as dimensões do curso 

Foi efetuado um teste de correlação, para verificar as relações bivariadas entre as 

diversas dimensões avaliadas; o intervalo do teste de correlações de Pearson situa-se 

entre−1≤ r ≤1. Os resultados, apresentados no Quadro 5, revelaram correlações positivas 

entre as dimensões, assinalando as mais significativas. 

 

Quadro 5 

Análise de correlação 

Correlações 

 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1. Design da plataforma  
1 ,394

**
 ,383

**
 ,249

*
 ,227

**
 ,222* ,286

*
 

2. Estratégias 
,394

**
 1 ,491

**
 ,362

**
 ,499

**
 ,521

**
 ,609

**
 

3. Materais 

 

,383
**
 ,491

**
 1 ,366

**
 ,540

**
 ,343

**
 ,368

**
 

4. Utilidade 

 

,249
*
 ,362

**
 ,366

**
 1 ,227

*
 ,248

*
 ,376

**
 

5. Tutoria 
,227

**
 ,499

**
 ,540

**
 ,227

*
 1 ,428

**
 ,314

**
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6. Interacão 

 

,222* ,521
**
 ,343

**
 ,248

*
 ,428

**
 1 ,396

**
 

7. Atitude 
,286

*
 ,609

**
 ,368

**
 ,376

**
 ,314

**
 ,396

**
 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

4.5.4. Análise de regressão  

A regressão linear permite encontrar a reta que melhor representa a relação entre 

duas variáveis (Hill & Hill, 2008; Marôco, 2011). Foi utilizado o método passo a passo 

(stepwise), que permite verificar o efeito das variáveis 1) Design da plataforma, 2) 

Estratégias, 3) Materiais, 4) Perceção de utilidade e 5) Tutoria sobre as atitudes das 

formandas e dos formandos em relação ao ensino online. 

O Quadro 6 representa os respetivos resultados, indicando que a variável que 

melhor explica as perceções dos formandos e das formandas em relação ao ensino 

online, é a variável Estratégias. 

 

Quadro 6 

Análise de regressão 

Variáveis B 

 

Beta Sig. 

1 (Constant) 2,180 

, 

 ,000 

Estratégias ,434 ,609 ,000 

 

As restantes variáveis foram excluídas do modelo, conforme demonstra o Quadro 7. 
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Quadro 7 

Variáveis excluídas do modelo 

Modelo Beta  Sig. 

   

1 Design da plataforma  ,040
b
 ,694 

Materais ,059
b
 ,588 

Utilidade ,179
b
 ,067 

Tutoria -,007
b
 ,946 

Interação ,104
b
 ,335 

 

 

4.6. Em que medida é que o modelo pedagógico que se optou foi eficaz e 

correspondeu para o sucesso das aprendizagens da comunidade de prática, 

atendendo à sua dimensão (sempre superior a 80 formandos)? 

 

Como se referiu no capítulo das metodologias, o modelo pedagógico foi apoiado 

nos fóruns de reflexão e de dúvidas. 

Para responder a esta questão de investigação, analisou-se o “Fórum Dúvidas”. 

Quadro 8  

Tópicos abertos “Fórum Dúvidas” 

 

 

 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7

28% 

37% 

7% 6% 

14% 

5% 
3% 

Tópicos abertos "Fórum Dúvidas" 
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Durante a primeira semana de formação, foram abertos 28% do total dos tópicos 

abertos durante as ações de formação. Durante os 2/3 primeiros dias, surgiu a abertura 

de alguns tópicos, no entanto, foi também a altura de adaptação por parte dos formandos 

à plataforma, em que os mesmos estavam a entrar/aceder no ambiente de aprendizagem 

e a cumprir as primeiras atividades, como personalizar a sua página. A partir do meio da 

primeira semana até ao final da segunda, foi a fase mais intensa do fórum, sendo a 

segunda semana a que mais interações provocou, já que, na segunda semana, ainda 

existiam formandos a desenvolver a primeira atividade proposta, enquanto outros já 

estavam a iniciar a segunda. 

Na terceira semana, o volume de tópicos abertos baixou (7%), dado se tratar de 

um espaço temporal destinado apenas aos fóruns de reflexão e à conclusão de trabalhos 

dos formandos que até essa altura não o tinha feto. Estes formandos seriam os que 

denotavam um ritmo de trabalho um pouco mais baixo, por questões pessoais, 

profissionais ou tecnológicas. Nesta fase, grande parte das dúvidas estava exposta no 

fórum, pelo que, no surgimento de alguma dúvida, não havia a necessidade de abrir 

novo tópico, por ter sido aberto anteriormente por outro formando. 

A quarta semana de trabalho foi subsequente à segunda sessão presencial, pelo 

que, também, o volume de tópicos abertos não foi muito alto (6%). Aumentou na quinta 

semana (14%), aquando do término da tarefa da quarta semana e da formação dos 

grupos para a realização do trabalho colaborativo a distância, constituídos por elementos 

da mesma área disciplinar, contudo de escolas diferentes. 

Nas semanas seis (5%) e sete (3%), o volume de tópicos abertos também foi 

baixo, justificado pelo facto de grande parte das dúvidas surgidas serem debatidas 
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64% 

36% 

Origem das respostas ao 
"Fórum Dúvidas 

Resposta
Comunidade

Resposta
Formador

dentro do espaço em que os próprios grupos trabalhavam e interagiam, como se pode 

ver na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Interação na resolução de dúvidas dentro do espaço destinado a 

cada grupo de trabalho. 

 

Conclui-se que 65% dos tópicos abertos tiveram lugar nas duas primeiras 

semanas de formação, sendo, portanto, a altura crítica em que o formador deve estar 

mais atento, respondendo às questões a si dirigiras e controlando se as respostas às 

dúvidas colocadas são respondidas correta e atempadamente pela comunidade. 

Relativamente à origem das respostas às dúvidas colocadas no Fórum Dúvidas, 

36% das mesmas foram facultadas pelo formador, enquanto 64% foram provenientes de 

formandos pertencentes à comunidade, como se pode observar no Quadro 9. 

Quadro 9 

Gráfico relativo à origem das respostas colocadas no Fórum Dúvidas 
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O tempo médio das respostas às dúvidas colocadas foi de 185 minutos, ou 

seja, 3 horas e 5 minutos, sendo que 80% das mesmas foram efetuadas abaixo da média. 

Como veremos de seguida, a explicação para este facto é proveniente dos tópicos 

abertos durante o período entre as 00:00 e 08:00 horas, tópicos esses que fizeram 

aumentar o tempo médio de resposta. 

 

 

 

 

Fazendo o cruzamento das informações contidas nos dois gráficos acima 

apresentados, o período de maior interação de tópicos abertos foi no período das 16:00 

às 24:00 horas, com 64% do total, momento em que se assiste ao tempo médio de 

resposta mais baixo, 130 minutos.  

O segundo período de maior interação foi o das 08:00 às 16:00 horas, com 24% 

do total de tópicos abertos, sendo que o tempo médio de resposta se situou nos 227 

minutos. 

O período de menor interação foi o das 00:00 às 08:00, com 12% do total, e com 

um tempo médio de resposta mais elevado, de 396 minutos.  

Assiste-se, assim, a uma correlação negativa entre o período de maior interação 

e o tempo médio de resposta, uma vez que nesse período do dia estariam mais 
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Quadro 10. 

Gráfico relativo ao período do dia em que 

foram abertos os tópicos de dúvidas 

Quadro 11. 

Gráfico relativo ao tempo médio de 

resposta com que esses tópicos foram 

respondidos 
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formandos online, sendo que a probabilidade de haver uma resposta célere era elevada. 

Em sentido inverso, no período da madrugada, onde existiam muito menos ou nenhuns 

formandos online, os tópicos abertos durante esse período, na sua grande maioria só 

obtiveram resposta pela manhã ou no início da tarde. 

 

Relativamente à interação entre a comunidade na resolução de problemas, 

segundo o modelo pedagógico concebido e aplicado, baseado no fórum de dúvidas, 

mostra-se de seguida alguns exemplos de como decorreu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Interação entre formando e formador 

 

Este é um caso onde se assiste a uma intervenção do formador, no seu papel de 

supervisão e orientação pedagógica. Como forma de fazer cumprir o plano pedagógico 

concebido para comunidades de prática de grande dimensão, o formador, no seu papel 

de e-tutor, orienta o formando para um tópico onde a dúvida que o mesmo está a expor à 

comunidade já se encontra respondida num outro tópico. Sem responder à dúvida, 

encaminha o formando para o tópico em questão. 
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Assim, privilegia o trabalho colaborativo e a interação entre os formandos, ao 

mesmo tempo que demonstra estratégias de otimizar a comunicação entre a 

comunidade, procurando passar a importante ideia de que, antes de se exporem dúvidas 

no fórum, se deve procurar, no mesmo, se essa dúvida já se encontra “aberta” e, caso já 

se encontre, provavelmente, já se encontra igualmente respondida. 

 

Na figura 19, que se mostra em baixo, observa-se a interação num tópico do 

Fórum Dúvidas onde é colocada a dúvida “Colocar documentos”. De destacar o 

feedback positivo de dois formandos, que apenas interagem numa perspetiva de 

dimensão social ou função cognitiva, no fundo, para realçar a importância que as 

informações ali contidas tiveram para a persecução dos seus trabalhos e 

concomitantemente das suas aprendizagens. 
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Figura 19. Interação entre formandos no espaço Fórum Dúvidas 

 

Um terceiro exemplo de interação, abaixo observado pela Figura 20.  

Neste caso, após uma publicação de um trabalho que está ainda em 

desenvolvimento por parte de um formando, mas que ainda assim o decide partilhar 

com a comunidade, é possível verificar o feedback entre formandos, relativamente a 

dúvidas sobre procedimentos utilizados e apreciados no seu trabalho. 
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                    Figura 20. Interação entre formandos 

 

Dada a importância de análise desta dimensão no que toca a uma das estratégias 

estruturantes em que o modelo pedagógico adotado se baseou quanto ao seu 

funcionamento, eficácia, utilidade e importância, foram igualmente analisadas as 

referências provenientes do software WebQDA retiradas da dimensão “Estratégias” 

relativas à perceção de utilidade do Fórum Dúvidas. Aqui se apresentam 28, 

correspondentes a 16% do total: 

 

Outro aspeto termos disponível uma parte de esclarecimento de dúvidas sempre 

supervisionada pelo formador que intervinha sempre que considerava essencial 

(A1_TB_F04) 
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A entreajuda entre os vários formandos e o trabalho colaborativo desenvolvido 

surgem como os elementos de maior destaque ao longo desta formação. 

(A1_TA_F18)  

 

(…) nessa fase foi fundamental a ajuda obtida no fórum, pois houve muitos colegas 

que foram excecionais ao partilharam o seu saber. (A1_TB_F14)  

 

(…) um aspecto a referir que considero muito importante foi a total disponibilidade 

tanto do formador como dos formandos para tirar dúvidas sempre que se nos 

apresentava alguma dificuldade. (A2_TC_F06)  

 

O fórum dúvidas foi uma grande ajuda e funcionou de acordo com o que o 

formador pretendia, inicialmente assumimos o papel de tutores, e há medida que 

nos íamos tornando mais ativos e confiantes no auxílio das dúvidas e inseguranças 

que iam surgindo; (A2_TA_F08)  

 

(…) como através do espaço de dúvidas que cria uma "rede" de ajuda e resolução 

de problemas. (A2_TA_F10)  

 

Na sequência do mesmo princípio foi importante ''sentir'' a presença dos outros 

formandos, quer nas realizações que iam fazendo e publicando quer nas dúvidas 

que iam expondo. Essas dúvidas e muitas das respostas dadas vieram a constituir 

uma componente importante da aprendizagem já que ''navegando'' por entre elas se 

obtinham respostas e ideias novas referentes a problemas em relação aos quais nem 

sequer se tinha antes pensado. Dissiparam-se dúvidas comuns, abriram-se pistas e 

ideias para resolver os problemas. (A2_TA_F11)  

 

As interações que se foram estabelecendo com os pares em formação, em especial 

no fórum destinado à discussão de dúvidas relacionadas com o desenvolvimento 

dos trabalhos, revelaram-se fundamentais para a minha confiança, motivação e 

sucesso na concretização das tarefas. (A2_TB_F14)  

 

O fórum de dúvidas também teve um papel importante no esclarecimento das 

dúvidas que me iam surgindo. De realçar a interação entre os formandos para o 

esclarecimento das mesmas, que permitiu uma aprendizagem mais construtiva. 

(A2_TD_F17)  
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Não senti dificuldades, pois sempre que surgiu uma dúvida, o formador ou outro 

colega estava sempre disponível para a esclarecer. (A2_TC_F21)  

 

Houve interação e entreajuda entre os formandos, o que se viu claramente nas 

discussões nos fóruns, no esclarecimento de dúvidas para os trabalhos individuais e 

na realização do trabalho de grupo. (A2_TB_F18)  

 

 (…) cada um dos formandos pode contar com a ajuda dos restantes na superação 

de eventuais dificuldades que venham a surgir através da plataforma criada para o 

efeito, ou do fórum próprio (A1_TC_F20) 

 

 (…) porque o formador e os formandos através da plataforma ajudaram-me a 

superar as poucas dúvidas que tive. (A1_TB_F03) 

 

A interação foi grande e senti sempre muita colaboração. Nunca coloquei questões 

que não tivessem sido respondidas prontamente. (A1_TB_F06) 

 

A plataforma do Conhecimento Distribuído em Web 2.0 (http://ticeduca.ning.com/) 

permitiu a partilha de experiências e interajuda entre formandos, seja através da 

colocação de dúvidas ou através da resposta a algumas dúvidas colocadas pelos 

colegas ou pelo formador no fórum. (A1_TC_F16) 

 

 (…) a versatilidade da plataforma, forneceram apoio constante a todas as dúvidas e 

questões. (A1_TB_F17)  

 

(…) sendo que o ambiente de partilha criado através da plataforma possibilitou o 

esclarecimento rápido e eficaz de toda e qualquer dúvida existente (A1_TD_F02) 

 

O facto de se ter criado uma comunidade colaborativa em que todos contribuíam 

para ajudar a resolver problemas e esclarecer dúvidas também foi muito 

interessante. (A1_TC_F19)  

 

Neste espaço foi muito importante a interajuda que se verificou entre todos os 

colegas pois colocada uma dúvida não demorava muito a que alguém desse uma 

sugestão de resolução (A1_TB_F04)  
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(…) expor dúvidas e pedir orientações a qualquer hora, à comunidade e não apenas 

ao formador. (A1_TA_F09)  

 

 (…) mas ainda na entreajuda prestada na secção de “Dúvidas”, onde havia sempre 

uma resposta oportuna, da parte do formador ou dos formandos, e em tempo útil a 

quem dela precisava. (A1_TA_F12)  

 

Neste sentido, o fórum de dúvidas, que decorreu num ambiente incrível de 

colaboração, foi uma grande ajuda e funcionou de acordo com o que o formador 

pretendia inicialmente, sermos tutores, tornando-nos mais ativos no auxílio das 

dúvidas e inseguranças que iam surgindo. (A1_TA_F20)  

 

O apoio online foi importante pois geralmente era célere e ao encontro das dúvidas 

colocadas, o que permitiu a progressão nas aprendizagens ao ritmo de cada um. 

(A1_TC_F02) 

 

Penso que é muito importante poder contar com o apoio do formador e dos 

participantes a qualquer hora sem ter de esperar por uma sessão presencial (como 

dizia alguém sabiamente "A comunidade nunca dorme."). (A2_TB_F02) 

 

Permitiu a interação com os pares em formação que estavam sempre dispostos a 

ajudar na ultrapassagem de alguns obstáculos que iam surgindo, sempre com a 

omnipresença do formador intervindo sempre que considerou oportuno e quanto 

baste. (A2_TB_F06)  

 

O fórum de dúvidas tornou-se um meio de esclarecimento privilegiado 

(A2_TA_F15)  

 

Sendo de louvar a atenção e dedicação com que o formador acompanhou a 

dinâmica deste espaço, onde deixou espaço para todos intervirem/interagirem e 

apenas intervinha quando ninguém respondi-a à dúvida de um "colega mais aflito", 

lá surgia o nosso formador para orientar, motivar e encorajar o prosseguimento dos 

trabalhos. (A2_TA_F08) 

 

Este formato permite-nos sempre estar a um clik de tirar uma dúvida, pois está 

sempre alguém disponível para nos ajudar. (A2_TC_F17)  
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O formador agiu sempre de forma muito assertiva pois deixava-nos pesquisar e 

explorar os temas e quando não conseguíamos resolver os problemas então 

intervinha sempre atempadamente. (A2_TC_F19)  

 

É incontornável esta dimensão não se cruzar com a dimensão da tutoria, 

uma vez que já que estão intrinsecamente ligadas, como foi referido aquando da 

análise da mesma. Ao fazerem referência às suas perceções relativamente ao 

Fórum Dúvidas, torna-se quase obrigatório que os formando se refiram à ação do 

formador/e-tutor na sua ação de supervisionamento e de intervenção relativamente 

ao mesmo. 

Os formandos encontraram no Fórum Dúvidas um espaço específico 

privilegiado para exporem as suas dúvidas. Valorizaram bastante o facto de, ao 

fazê-lo, estarem a interagir com a comunidade e não exclusivamente com o 

formador, considerando, no entanto, fundamental que o mesmo supervisionasse e 

interviesse apenas e só quando necessário. Uma vez mais, os formandos 

referiram-se ao facto de valorizarem que essa intervenção fosse apenas feita em 

ultima instância, em que os mesmos, incutidos num espírito colaborativo, 

tivessem oportunidade de pesquisar, desenvolver as ferramentas autonomamente e 

procurar resolver os problemas e dúvidas surgidas apenas com a interação da 

comunidade numa clara construção de inteligência coletiva (Lévy, 1998). 

Essa supervisão efetuada pelo formador e sentida pelos formandos fez com 

que estes sentissem valorizadas as suas intervenções, fomentando assim o 

empenho na ajuda aos outros colegas. Com o decorrer da formação e com a clara 

perceção da utilidade do Fórum Dúvidas, os formandos tenderam a participar cada 

vez mais motivados, por poderem ser eles a ajudar um colega, ao mesmo tempo 

que sentiam que, a qualquer momento, também poderiam ser ajudados.  

Confiança, motivação, entreajuda e disponibilidade foram palavras que os 
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formandos usaram para descrever o Fórum Dúvidas, ao mesmo tempo que 

reconhecem que o mesmo influenciou muito positivamente as suas aprendizagens. 

 

4.7. Como é que as aprendizagens são percepcionadas ao nível da satisfação 

pessoal e de utilidade por parte dos docentes? 

 

 Para responder à sexta e última questão de investigação foram analisados os 

resultados dos seis itens relativos às seis questões colocadas no questionário. 

Os docentes reconhecem que as aprendizagens foram úteis (média=3,71; desvio 

padrão=0,350), com especial para 4) O que aprendi neste curso tem aplicação direta na 

minha vida profissional (média=3,88; desvio padrão =0,325) 

A consistência interna dos seis itens foi medida com o Alpha de Cronbach 

(0,806), apresentando uma variância entre 0,746 a 0,833. 

Analisaram-se igualmente 237 referências extraídas do software de análise 

qualitativa WebQDA, relativas à dimensão desenvolvimento profissional docente, 

apresentando-se aqui 25, que correspondem a aproximadamente 11% do total: 

 

(…)  tendo em conta que sou professora de uma língua estrangeira que é utilizada 

por cerca de 500 milhões de pessoas, e sendo professora de adolescentes e jovens, 

esta ação de formação foi uma mais-valia para enriquecer os meus métodos de 

ensino. (A1_TB_F03) 

 

Senti também, por parte de alunos e encarregados de educação, uma grande 

motivação para visitarem e trabalharem, quer no blogue, quer no site elaborado por 

mim e pelo meu grupo de trabalho. (A1_TB_F06)  

 

A utilização das referidas ferramentas web permitiu, até ao momento, uma maior 

visibilidade do meu trabalho, em particular junto dos encarregados de educação e 

dos colegas. (A1_TD_F01)  
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 (…)  todos os trabalhos produzidos na formação e outros que foram surgindo em 

seguimento foram colocados no blogue que divulguei aos alunos e Encarregados de 

Educação da minha Direção de Turma, apresentando-a como uma ferramenta de 

trabalho e de estudo que podiam acompanhar com os seus educandos. Alguns 

Encarregados de Educação já me demostraram que seguem esse trabalho e que 

acompanham melhor o estudo dos alunos. (A1_TC_F07) 

 

Após a apresentação do blogue às turmas que leciono e apesar de estar numa fase 

muito inicial a adesão foi muito positiva. (A1_TD_F14)  

 

A Formação frequentada, analogamente, abriu uma janela de oportunidades, em 

que o trabalho com a Internet poderá cimentar-se e fazer parte integrante dos 

dispositivos ativos, que concorrem para o sucesso educativo do Agrupamento a que 

pertenço. (A1_TA_F04)  

 

Tive oportunidade de apresentar os trabalhos desenvolvidos, no Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas, na escola onde lecciono. O interesse demonstrado 

pelos colegas foi maior do que esperava, havendo já colegas a explorar e a 

desenvolver conteúdos e recursos, por sua iniciativa, embora à partida só 

conhecessem o Blogger.(A1_TC_F14) 

 

Apraz-me dizer que a frequência desta ação de formação criou uma oportunidade 

para desenvolver e obter competências que se traduzem numa grande valorização 

profissional. (A1_TA_F17)  

 

Os alunos pedem mais testes com a utilização dos formulários do Google Docs e 

mais materiais desenvolvidos com o Voicethread. O recurso desenvolvido com este 

último foi bastante elogiado e os testes de apoio às aulas de reforço tiveram 

bastante êxito, pela facilidade de acesso e de resposta assim como pela 

possibilidade de conhecer os resultados em relativamente pouco tempo e através da 

Internet. (A1_TA_F13) 

 

A oficina de formação Web 2.0 conduziu a um real enriquecimento profissional, 

contribuiu para o desenvolvimento de competências práticas de atuação disciplinar. 

Com os recursos desenvolvidos e já divulgados aos meus alunos, iniciei um 

processo de novas práticas educativas, capazes de ampliar os espaços de 
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aprendizagem para além da sala de aula formal. (A1_TC_F06)  

 

Os docentes portadores das competências de utilização de ferramentas Web podem 

tornar-se os motores da modernização da sua escola. (A1_TA_F10)  

 

Por tudo o que foi dito, sinto que ao nível profissional fiquei muito mais rica e sem 

dúvida isso vai ter repercussões positivas na escola, junto de alunos, colegas e até 

mesmo de encarregados de educação. (A1_TB_F12)  

 

A utilização de ferramentas Web permite uma maior visibilidade do trabalho do 

professor e de certa forma esta ação já permitiu que isso acontecesse, uma vez que 

os alunos já puderam consolidar os seus conhecimentos ou até esclarecer dúvidas 

por consulta do blog e, consequentemente, a visualização do trabalho em 

Voicethread, e por consulta do site, cujos endereços foram divulgados em sala de 

aula. (A1_TD_F12)  

 

Fica grata por ter conseguido concretizar um objetivo que há muito ambicionava, a 

construção do blogue da sala, que precisava de "um empurrãozinho" para que 

aprendesse a construi-lo. O resultado deste foi muito positivo como já referi a 

comunidade educativa manifestou-se querendo saber qual o endereço e 

comentavam junto das crianças, o que ainda potenciou mais o interesse e 

entusiasmo pelo projeto. (A2_TD_F01)  

 

Termino esta formação extremamente satisfeita com o que aprendi, com 

conhecimentos que me permitem melhorar enquanto docente e com alguns 

materiais que pretendo melhorar e continuar a construir utilizando as ferramentas 

abordadas. (A2_TB_F02)  

 

Os conteúdos abordados nesta ação de formação formam de grande interesse e com 

grande aplicabilidade quer no ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática, 

quer no dia-a-dia da vida dos professores. (A2_TA_F01)  

 

Esta ação contribuiu para o meu reconhecimento profissional junto dos pares 

porque me permitiu partilhar saberes e motivar para a inovação. (A2_TA_F03)  

 

Ao longo da realização da formação permitiu-me desde logo fazer uma reflexão 

sobre o meu trabalho enquanto professora o que veio contribuir para o 
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desenvolvimento de novas competências a partir das quais emergiram novas 

estratégias de trabalho que vieram promover a inovação e alteração no processo 

ensino aprendizagem. (A2_TC_F01)  

 

Recorrendo à Web 2.0., pude renovar e atualizar as minhas práticas letivas diárias e 

possibilitar aos meus alunos novas situações de ensino-aprendizagem, mais atuais, 

apelativas e significativas, esperando obter, assim, um maior sucesso. 

Penso que foi absolutamente fundamental avivar um conhecimento dado como 

adquirido, e suscitar a necessidade de voltar a experimentar. (A2_TA_F06)  

 

A visibilidade/divulgação do meu trabalho como professor da turma CEF (curso -

operadores de fotografia), foi potenciada aquando de uma exposição dos trabalhos 

realizados pelos alunos O blogue chegou aos colegas professores, direção da escola 

e encarregados de educação (A2_TC_F03)  

 

As potencialidades da Web permitem dispensar algumas das ferramentas que 

tínhamos como fundamentais no desempenho da nossa atividade profissional, 

quebrando a monotonia e imprimindo mais motivação aos alunos. (A2_TB_F07) 

  

Ainda não tinha averiguado a sua eficácia e taxa de retorno fiquei rendida; depois 

de aplicar o meu questionário na avaliação de uma atividade que decorreu com os 

formandos do CNO. (A2_TA_F08)  

 

A inovação na forma de comunicação/divulgação interna e externa é sem dúvida 

uma das maiores preocupações no âmbito da Gestão Escolar, pelo que, a utilização 

deste tipo de ferramentas permitirá um outro tipo de visibilidade do trabalho do 

Diretor e da Escola (A2_TC_F15)  

 

(…) de facto, nós, professores, pensamos imenso na motivação dos alunos, em 

detrimento da nossa própria motivação. Pois, neste caso, a ação conseguiu criar em 

mim um alento, uma motivação para criar novos instrumentos e uma dinâmica 

diferente com os meus alunos (A2_TD_F10) 

 

O que mais me agradou nesta formação foi a possibilidade de utilizar novas 

ferramentas em contexto normal de trabalho. Não existir uma dissociação entre a 

utilização das ferramentas e a prática letiva, a possibilidade de aprender 

desenvolvendo materiais para a sala de aula; repensar estratégias de ensino 
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centradas em novas metodologias foram o ponto alto deste percurso. (A2_TB_F15)  

 

Os docentes valorizaram bastante a utilidade e aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos no curso, verificando-se inclusivamente que, ainda no decorrer da formação, 

foi possível a aplicação das ferramentas desenvolvidas na ação, em contexto de sala de 

aula. A esmagadora maioria dos docentes referiu que sentiram uma evolução enquanto 

docentes, evolução essa com bastantes implicações (positivas) nas suas práticas letivas.  

Alguns docentes manifestaram igualmente que o facto de terem trabalho com 

este tipo de ferramentas, fê-los, desde logo, refletir nas suas práticas pedagógicas, ou 

seja, a forma como poderiam integrá-las nos conteúdos programáticos das suas 

disciplinas. Sentiram-se bastante satisfeitos e motivados com as aprendizagens 

efetuadas no âmbito da formação, porque acreditam que fizeram uma evolução 

enquanto pessoas e profissionais. Essa motivação provém de vários fatores: a) por 

sentirem que estão a inovar processos educativos, b) por uma nova motivação que 

sentem por parte dos alunos nas suas aulas e c) por todo o feedback bastante positivo 

que foram recebendo por parte dos diferentes agentes da comunidade escolar, como 

sejam as direções das escolas, colegas, alunos e/ou encarregados de educação. 

Esse reconhecimento que sentiram pelo seu trabalho fez com que os docentes se 

sentissem mais confiantes e motivados para continuarem a recorrer a estratégias 

inovadoras em sala de aula, bem como um novo ânimo na procura de conhecimento 

tecnológico associado a essas mesmas estratégias. 
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5 – Discussão dos resultados 

 

Com base nos resultados apresentados no capítulo anterior, no presente capítulo 

faz-se uma reflexão sobre as seis questões de investigação decorrentes da questão de 

investigação principal. 

Todos os resultados quantitativos que serão apresentados durante este capítulo, 

provenientes da análise das respostas do questionário aplicado aos formandos no final 

de cada ação de formação, estão inseridos numa escala do tipo Likert, num grau de 

concordância de 1 a 4: (1: Discordo totalmente; 2 - Discordo em parte; 3 - Concordo em 

parte; 4 - Concordo totalmente). 

 

5.1. Regime blended learning 

 

Os resultados quantitativos obtidos através do questionário demonstram 

perceções bastante positivas por parte dos docentes que frequentaram o curso 

relativamente ao ensino online (média=3,73).   

 A pergunta “A modalidade de b-learning revelou-se adequada às minhas 

necessidades de formação?” tinha uma forte preponderância, já que com a análise da 

mesma, procurava-se dar resposta à segunda questão de investigação.  

Os resultados obtidos (média=3,77) foram bastante claros no que respeita à 

adequação e pertinência desta modalidade na atual realidade da carreira docente, 

indicando igual e claramente uma opção a seguir no âmbito da formação contínua de 

professores. 

Outros dois resultados quantitativos que confirmaram solidamente as perceções 

muito positivas dos docentes por este tipo de regime foi a análise que se fez de duas 
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questões específicas dentro da mesma dimensão e que procuravam dar resposta à 

terceira questão de investigação. 

O resultado foi que a esmagadora maioria dos docentes, além de revelarem 

bastante interesse em frequentar formação no regime de b-learning no futuro 

(média=3,86), manifestaram ainda uma clara intenção de aconselhar a colegas/amigos 

esse regime para a sua formação (média=3,81). 

As 141 referências de origem qualitativa, representam 11,3% do total de 

referências analisadas. 

Essa análise reforçou, em toda a linha, os dados quantitativos obtidos. Foi 

possível aferir a satisfação pelo regime b-learning através das referências feitas pelos 

formandos relativamente à eliminação do fator espaço e tempo, permitindo assim que 

esse tempo ganho fosse revertido para as aprendizagens. Consideram, ainda, uma 

modalidade inovadora e a melhor que se adequa à cada vez mais exigente profissão 

docente. 

A utilidade, um dos principais fatores de aceitação da modalidade, que é 

definida como a probabilidade subjetiva do utilizador de que um dado sistema melhora 

o seu desempenho profissional, prende-se com a crença de que os conteúdos da 

modalidade são úteis e de qualidade e de que a modalidade é uma ferramenta útil de 

aprendizagem (Fryan & Stergioulas, 2011; Shu-Sheng & Chen, 2007; Liaw, 2008; Yuen 

& Ma, 2008).  

 

Sendo a utilização de ambientes de ensino online, pouco conhecidos entre os 

docentes que participaram nesta ação de formação, seria importante tentar perceber 

como os mesmos avaliam as várias dimensões relativas a este tipo de ensino, 

procurando, assim, responder à primeira questão de investigação. 
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 Assim, o design, a estrutura do curso e os materiais e conteúdos, surgem como 

os fatores que mais podem influenciar a adesão a esta modalidade de ensino. 

Os docentes consideraram a plataforma de aprendizagem online intuitiva e de 

fácil utilização (média=3,70), sendo que os dados qualitativos, as 227 referências que 

correspondem a 18,3% do total analisado, reforçam os dados quantitativos, na medida 

em que foi ainda possível concluir que, além de considerarem a plataforma intuitiva e 

organizada, os docentes consideram ainda que a mesma foi fundamental para o 

desenvolvimento das atividades propostas, mesmo pelos docentes tecnologicamente 

menos experientes. 

A facilidade de utilização é outro fator de aceitação da modalidade. É definida 

como a crença de que um dado sistema não exige do utilizador demasiado esforço 

(Young Kyu Yon & Su,2012). 

No entanto, e apesar dos formandos terem considerado a plataforma fácil de 

utilizar, as recomendações europeias, decorrentes do Tratado de Lisboa, do Plano 

Tecnológico da Educação, a legislação portuguesa e a investigação, vão no sentido de 

que o desenvolvimento profissional dos docentes e a sua qualificação implicam o 

desenvolvimento das suas competências digitais, condição igualmente considerada 

essencial para a realização de formação em modalidades de e-learning. 

 Os resultados obtidos pelos dados quantitativos, relativamente às estratégias e 

atividades do ensino online, mostram que os docentes avaliam positivamente todos os 

itens (média=3,56). 

Os dados obtidos através da análise qualitativa, as 171 referências analisadas que 

correspondem a 13,8% do total de referências analisadas, confirmam os dados 

quantitativos, na medida em que os formandos valorizaram a utilidade das reflexões 
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efetuadas nos fóruns, as sessões presenciais, bem como a metodologia usada na ação, 

iminentemente prática. 

Os docentes reconhecem que os materiais e conteúdos no ensino online foram de 

excelente qualidade (média=3,81).  

Esses dados foram confirmados pela análise de conteúdo, as 115 referências, 

correspondentes a 9,3% do total de referências analisadas na medida em que, dos 

depoimentos dos formandos, se concluiu-se que a qualidade dos materiais e recursos 

disponibilizados se relaciona com a confiança transmitida para a prossecução das 

atividades propostas, sendo inclusivamente um fator de motivação acrescido ao 

desenvolvimento das mesmas. Os diversos formatos em que foram apresentados, 

mereceram igualmente uma avaliação bastante positiva por parte dos mesmos. 

Sendo uma das características inerente ao regime de b-learning, e tal como se 

verifica em grande parte dos estudos realizados, a flexibilidade na gestão do tempo, 

surge como um dos aspetos mais valorizados pelos formandos (média= 3,81). 

Pela análise dos dados qualitativos, observa-se o reforço da valorização dos 

formandos pela flexibilidade do tempo, por ter permitido que cada formando 

percorresse o seu processo formativo ao seu próprio ritmo, aspeto esse também bastante 

valorizado pelos mesmos. O facto de definirem o seu próprio ritmo foi importante, na 

medida em que este tipo de regime exige dos docentes tecnologicamente menos 

preparados um esforço suplementar relativamente aos outros e, necessariamente, um 

maior investimento de tempo na realização de cada tarefa. 

A flexibilidade é um dos argumentos mais utilizados nas vantagens da 

modalidade de e-learning (Nasr & Ouf, 2012; Romero, 2012; Rosenberg & Corsini, 

2001; Stefanovic, Drapsin, Nikolic, Scepanovic, Radjo & Drid, 2012). Weaver, 2002); 



            
  131 

 

tal como Weaver (2002, p.45) afirma, “A flexibilidade de aprender em qualquer 

momento, em qualquer lugar, é uma das vantagens do e-learning”.   

 

A atitude em relação ao ensino online indicia que os formandos se sentiram 

bastante motivados neste tipo de ensino. Ainda assim, consideraram indispensáveis as 

sessões presenciais, não só pelas competências adquiridas relativamente à plataforma, 

mas também pelo conhecimento dos membros com os quais iriam trabalhar online, 

como se observou pela análise de conteúdo efetuada das referências referentes à 

dimensão Estratégias. 

 

5.2. Cultura docente e ambientes de ensino online 

 

Segundo Chen & Tseng (2012), um dos fatores críticos neste tipo de ensino 

prende-se com as competências tecnológicas dos docentes A falta do domínio das 

ferramentas poder limitar a sua capacidade e envolvimento no trabalho a distância. 

Concluiu-se que, mesmo sem nenhum pré-requisito ao nível das competências 

tecnológicas dos 167 formandos que realizaram esta ação de formação, foi possível que 

todos concluíssem com sucesso o curso de formação.  

Por este regime permitir sessões presenciais, tornou-se possível, numa primeira 

sessão, a abordagem do modelo pedagógico que iria ser utilizado no decorrer do curso e 

a apresentação de algumas explicações técnicas sobre o funcionamento do próprio 

ambiente colaborativo, fator bastante importante, segundo a opinião dos formandos. 

O que se observou pela análise qualitativa foi que os formandos atribuíram 

grande importância a essa sessão presencial, que teve o mérito de conseguir equilibrar 

os conhecimentos díspares a nível tecnológico que o grupo de formandos apresentava 
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antes do curso de formação. Com o decorrer da ação de formação, essas diferenças 

foram-se desvanecendo, esbatendo-se assim o desajuste inicial. 

A importância atribuída às sessões presenciais, evidenciada por Acampora, 

Gaeta & Loia, (2011) e Johnson, Cowie, De Lange, Falloon, Hight, & Khoo, (2011), 

vem, mais uma vez, reforçar a adequação deste regime, sendo que, também se pode 

concluir que a passagem para um regime totalmente online depende, em muito, do 

aumento das competências tecnológicas por parte dos formandos. Esse facto faz com 

essa importância atribuída às sessões presenciais seja cada vez menor. 

 

Uma segunda questão, relativa à cultura profissional do docente, reside no facto 

da mesma estar bastante enraizada na presença física e na simultaneidade temporal, 

logo, a falta de hábitos de trabalho a distância. (Usta, 2011). 

Os formandos atribuíram bastante importância às sessões presenciais, não só 

pela questão anteriormente referida, relativa às competências a adquirir no uso da 

plataforma, mas também pela socialização, a que a literatura dá grande relevância 

(Baturay, 2011; Chen, 2012; Keegan, 1998; Moore, 1992; Moore, 1993), e pelo 

conhecimento in loco dos membros que iriam constituir a comunidade, e que, no fundo, 

seriam as pessoas com que iriam trabalhar a distância (Round, 2011).  

Relativamente à falta de hábitos de trabalho a distancia e auto-regulação, os 

formandos terminaram as atividades atempadamente. 

Uma das questões que pode estar ligada a este facto foi a comunicação por parte 

do formador relativamente aos prazos ter sido considerada clara, salientada por Jorge 

(2012). 

Os dados quantitativos apoiam esta conclusão, já que a pergunta “O formador 

comunicou de forma clara os prazos de realização das atividades de aprendizagem?” foi 



            
  133 

 

bastante bem avaliada pelos formandos (média=3,94). Definiram-se prazos curtos para 

cada uma das tarefas e fez-se sucessivos “avisos”, para que não existissem falhas. Essa 

orientação permitiu a criação de hábitos de trabalho a distância e uma melhor gestão no 

processo de autoformação por parte do docente, também referido por Khan, F., & Iyer, 

S. (2009). 

 

Outra das questões analisadas foi perceber até que ponto a cultura profissional 

do docente, muito baseada no individualismo, se iria relacionar com um ambiente 

colaborativo. 

Com o decorrer da formação, os docentes aferiram as vantagens e 

potencialidades da participação num modelo colaborativo e, perante isso, vivenciaram a 

experiência da partilha de trabalhos e reflexões e a importância ou influência que as 

mesmas tinham no sucesso e enriquecimento das próprias aprendizagens e na 

construção de ”inteligência coletiva” (Shiu-Li & Jung-Hung, 2012).   

A importância desta interação online (média=3,61), quer ao nível da 

comunicação com outros membros da comunidade, quer com o formador, na partilha e 

desenvolvimento de trabalhos ou nas discussões nos fóruns, constitui outra conclusão 

revelante.  

A interação e a colaboração são aspetos amplamente estudados na aprendizagem 

online, desde o início do decénio de 90 (De Laat, Lally & Lipponen, 2004; Henri, 1992; 

Hughes, Wickersham, Ryan-Jones, & Smith, 2002; Jorge, 2006; Papanikolaou  & 

Boubouka, 2011). 

 Os registos das conversações online são, tal como Henri (1992) salientou, um 

material muito rico para o estudo da dinâmica psicossocial dos participantes.  
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Ao procurar analisar simultaneamente o que é dito e como é dito, o estudo de 

Henri (1992) vai desencadear uma linha de investigação cujo objetivo geral é 

compreender como é que as ferramentas de colaboração electrónica podem ser 

utilizadas para desenvolver a aprendizagem. 

Tal como os investigadores citados salientam, a colaboração permite a troca de 

ideias, opiniões e experiências, definição de objetivos comuns, aprender com os pares, 

vencer dificuldades e a sensação de isolamento, criar um espírito de comunidade e 

diminuir as desistências, que continuam a ser uma dificuldade da aprendizagem online. 

 As 181 referências, correspondentes a 14,6% do total analisadas, confirmam que 

as palavras mais referidas nos relatórios de reflexão finais foram exatamente “partilha” 

e “colaboração”. Este facto está associado a uma experiência vivida num contexto de 

formação e que levou rapidamente os formandos a abandonar o individualismo, próprio 

de um hábito enraizado na cultura docente. 

 

Por último e procurando responder à sexta questão de investigação, como foi 

referido no capítulo das metodologias, aquando da análise do contexto da formação, a 

descrença na formação contínua por parte dos docentes, pelas razões referidas, fez com 

que se procurasse saber acerca da utilidade das aprendizagens do curso na vida 

profissional dos docentes e, acima de tudo, em que medida influenciaram as suas 

práticas pedagógicas. 

Os docentes reconheceram, então, que as aprendizagens efetuadas durante a 

formação foram úteis (média=3,71), tendo esta manifestação sido reforçada com a 

resposta à questão “O que aprendi neste curso tem aplicação direta na minha vida 

profissional” (média=3,88). 
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Os dados qualitativos recolhidos na análise de 237 referências, correspondendo a 

19,1% do total analisado, reforçaram a utilidade e satisfação pelas competências 

adquiridas no curso. 

 Além da utilidade e aplicabilidade imediata em sala de aula dos conhecimentos 

gerados pelo curso, da análise qualitativa, ressaltaram outros aspetos bastante 

relevantes, tais como a evolução sentida pelos mesmos enquanto docentes, uma 

motivação acrescida na sua prática letiva, associada à inovação das suas práticas 

pedagógicas, bem como uma nova motivação de utilizar novas estratégias em contexto 

de sala de aula, fruto do reconhecimento sentido por parte da comunidade educativa em 

geral.  

 

5.3. Modelo pedagógico 

 

Procurando responder à quinta questão de investigação, ao mesmo tempo que se 

procura igualmente responder a uma questão deixada em aberto por outra investigação 

estudada na revisão bibliográfica, foi feito o cruzamento dos dados que resultaram da 

análise da dimensão tutoria com os registos do diário de bordo que foi sendo construído 

ao longo das ações de formação.  

 

No contexto actual, conforme o nosso estudo, na formação em ambientes 

colaborativos, coloca-se a interrogação de como o formador poderá dar 

resposta e viabilizar a formação se o número de formandos for elevado. 

(Meirinhos, 2006) 
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Sabendo-se que a resposta célere às dúvidas e solicitações dos formandos se 

torna um elemento chave para que estes possam prosseguir o seu trabalho sem 

desmobilização, pois uma resposta desfasada no tempo pode ter consequências bastante 

negativas, a apreciação feita pelos mesmos sobre a e-tutoria revelou-se fundamental, 

aspeto amplamente citado na literatura (Alias, 2012; Freney & Wood, 2008; 

Hatziapostolou, & Paraskakis, 2009; Jorge, 2012). 

A qualidade do feedback (média=3,94) e principalmente o seu timing 

(média=3,97), bem como a orientação feita pelo formador/tutor, foram dos fatores mais 

apreciados pelos docentes que participaram neste curso de formação, sentindo-se, assim, 

mais ligados à própria comunidade e fazendo desvanecer algumas inseguranças próprias 

de quem pouca ou nenhuma experiência tinha neste tipo de ensino. 

Esta apreciação está intrinsecamente ligada com o modelo pedagógico criado, 

bem como à estratégia de comunicação assíncrona com os formandos que constituíam a 

comunidade de prática. Depois de testar esse tipo de comunicação durante a realização 

deste estudo, conclui-se que existe uma relação entre a assíncronia e a dimensão da 

comunidade, ou seja, quanto maior for a comunidade, maior será a necessidade de o 

tutor usar a assíncronia. 

Na base destas conclusões, está o cruzamento de dados entre os registos no 

diário de bordo provenientes da observação do comportamento online dos formandos e 

os resultados quantitativos obtidos a partir da avaliação da dimensão formador/tutor. 

 

a) Se o formador se encontrar online, os hábitos enraizados da formação 

presencial fazem com que os formandos, à mais pequena dúvida, se dirijam de imediato 

ao formador. Foi o que se passou nos primeiros 3 dias de formação, mesmo o formador 

não se encontrando online, os formandos deixavam mensagem na sua página. 
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A opção por uma metodologia síncrona neste tipo de comunidades de grande 

dimensão comporta vários inconvenientes, que a médio prazo podem ditar o insucesso 

da mesma. Promove e fomenta o hábito de interação formando-formador, provocando 

um enorme desgaste no mesmo. Simultaneamente, não se promove a metodologia 

colaborativa, metodologia essa fundamental para o sucesso do curso, como também 

refere Edwards, S., Watson, J., Farrell, A., & Nash, R. (2007). 

O formador deve orientar o formando a colocar a sua dúvida no local correto, 

neste caso, Fórum de Dúvidas, promovendo assim o espírito colaborativo, ao mesmo 

tempo que fomentava hábitos de trabalho colaborativo a distância. 

O papel do formador será então controlar o tempo de resposta à questão em 

causa, apenas intervindo se, num espaço de 12/16 horas, a dúvida não for respondida, o 

que raramente aconteceu  

Outra grande desvantagem de estar em comunicação síncrona prende-se com o 

facto do formando expor uma dúvida ao formador e o formador responder 

sincronamente, podendo essa explicação ser exaustiva ou demorada, sendo que nada 

garante, e será até mesmo provável, que outro formando de seguida exponha a mesma 

dúvida. Pode-se ainda referir a desvantagem da utilização de uma ferramenta de 

comunicação síncrona, tal como o chat, faz com que a comunicação seja alvo de muito 

ruido, pela intervenção de outros formandos, relativas a esse ou a outro tema. 

A acrescer a todos estes fatores, o facto de não ficarem registos claros sobre a 

exposição e respetiva explicação da dúvida, no caso de outro formando padecer da 

mesma dúvida, o formador teria de explicar tudo de novo ou, na melhor das hipóteses, 

guardar a conversa anterior. Ainda assim, corria o risco de poder não ser exatamente 

precisa relativamente à dúvida exposta mediante uma pequena nuance que a mesma 

poderia ter. 
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A necessidade de otimização da comunicação entre a comunidade de prática 

surge como indispensável e fulcral em todo este processo formativo, sendo que se pode 

correr o risco de, em pouco tempo, o formador estar esgotado, cansado e desmotivado, 

sem tempo para as suas tarefas de orientação. 

 

b) Outra das grandes desvantagens na utilização da sincronia tem que ver com o 

facto do formando entrar na plataforma com o objetivo de verificar se o formador está 

online para expor a sua dúvida. Caso não esteja, provavelmente sairá da mesma com 

intenção de entrar mais tarde com o mesmo objetivo. 

Além de empobrecer, em muito, o espírito da partilha de trabalhos, opiniões e 

reflexões, causaria uma desmotivação ao formando, já que seria impossível o formador 

estar muitas horas por dia online e, caso estivesse, provavelmente estaria sempre a ser 

solicitado, não sendo tão eficaz nem eficiente na abordagem da dúvida. 

Como neste modelo o e-tutor retira-se do centro do processo, os formandos 

acedem à plataforma, que consideram o seu espaço, para interagir com outros membros 

e expor as suas dúvidas, os seus trabalhos, reflexões no fórum ou simplesmente para 

dizer “olá” à comunidade.  

O que é fundamental? É fundamental que os formandos sintam que estão a ser 

supervisionados e sentirem sempre o apoio do formador, mesmo que não direcionado 

individualmente, mas implícito nas tarefas do curso, que se evidencia com o célere 

feedback a qualquer questão a si dirigida, no fórum, ou com a apreciação de trabalhos 

publicados. 

Efetivamente, o feedback rápido e permanente é um aspeto relevante da 

literatura sobre o e-learning (Blândul, 2011; Palloff & Pratt, 1999; Hatziapostolou, & 
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Paraskakis, 2009;  Ritchie & Newby, 1989; Schermer, Akkermans, Crockett, van 

Montfort, Grootens-Stekelenburg, Stout, & Pieters, 2011). 

Se o formador conseguir cumprir este modelo pedagógico, então fica liberto para 

estas tarefas que consomem tempo, mas que na realidade são estas as suas funções 

essenciais. 

Em grande parte dos relatórios, foi referido que o formador estava sempre “por 

lá” (plataforma), dando inclusive a ideia de estar 24h/dia. Este facto tem que ver 

sobretudo com o que foi descrito anteriormente, com a preocupação de supervisão, 

orientação, controle nos fóruns e feedback célere. Tudo isto era possível de realizar com 

competência, uma vez que as dúvidas a si dirigidas eram num volume que tornou 

possível responder às mesmas, sempre atempadamente, e ainda com a vantagem da 

resposta efetuada poder ser útil a vários formandos. 

 

c) Se o ponto a) está mais relacionado com a orientação do próprio modelo 

pedagógico e o b) com supervisão, este ponto c) tem sobretudo que ver com orientação 

geral dos formandos. 

O formador todos os dias enviava uma mensagem geral, no máximo duas, se 

assim considerasse pertinente, nunca abusando dessas mesmas mensagens para não 

causar sobrecarga cognitiva nos formandos. 

Essas mensagens gerais além de aparecerem na Página principal dos formandos, 

eram igualmente remetidas para as respetivas caixas de entrada (estava implícito no 

processo de envio de mensagens gerais usando a opção que a plataforma permitia de 

“difusão de mensagem”). 

As mensagens gerais eram enviadas quase sempre ao final do dia e tinham como 

principal objetivo realizar um balanço do dia formativo, dar o feedback geral, tanto dos 
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trabalhos, como das ações realizadas pelos formandos na sua interação durante esse 

período. 

Assim, os formandos sentiam-se confiantes no caminho a seguir, ficavam 

reforçados positivamente com o que tinham feito e sentiam constantemente a presença 

do formador que lhes dava confiança e motivação para continuar e por sentirem que 

tudo o que faziam estava a ser avaliado mas sobretudo valorizado pelo formador 

  

5.4. Variáveis demográficas 

 

As sessões presenciais, o facto da plataforma ter sido considerada amigável 

pelos formandos e ainda o facto dos mesmos se terem sentido bastante acompanhados, 

quer pelo formador, quer pelos restantes formandos, num claro bom funcionamento do 

modelo pedagógico pensado e concebido para uma comunidade desta dimensão, pode 

ser uma explicação para que, neste estudo, não se verificasse qualquer relação entre as 

competências tecnológicas dos formandos e as variáveis em estudo. 
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6 – Conclusões 

 

6.1. Conclusões finais 

 

A introdução de ambientes de aprendizagem online, num contexto de formação 

contínua de professores, poderá dar resposta a muitos dos problemas que os docentes 

sentem a este nível, nomeadamente à falta de tempo e razões de ordem financeira.  

A aposta dos Centros de Formações de Escolas Associadas (CFAE’s) neste tipo 

de ensino pode revelar-se uma aposta ganha, indo ao encontro das necessidades dos 

docentes, ao mesmo tempo que poderá proporcionar um ensino mais motivador e mais 

eficaz. 

O conhecimento pode ser, assim, transmitido aos docentes, no âmbito da 

formação contínua, de uma forma menos dispendiosa para os próprios, ao mesmo tempo 

que se torna possível que o mesmo seja distribuído de uma forma muito mais eficaz e 

com a qualidade evidenciada por este estudo, se se optar por realizar essa formação com 

recurso à formação de comunidades de prática. 

A conceção da ação de formação online deve ser centrada nos formandos, 

querendo isto dizer que as matérias a abordar terão de ter uma ligação simbiótica com as 

suas práticas letivas e, ao mesmo tempo, a sua aplicabilidade no seu quotidiano 

enquanto docentes.  

Deve igualmente ser pensada numa lógica construtivista, levando o formando a 

encontrar solução para os problemas apresentados. Aconselha-se a utilização de 

estratégias e materiais diversificados, de forma a ir de encontro aos diferentes estilos de 

aprendizagem dos formandos/professores. 
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A aprendizagem online carateriza-se pela possibilidade de flexibilidade e tem 

potencial para diversificar e ampliar a oferta de qualificação dos docentes; contudo, tal 

como Kemmer (2011) argumenta, a capacidade de estudo autónomo e o sentido de 

responsabilidade por parte de quem adere a esta modalidade de formação são essenciais, 

pois o formando que adere à modalidade sem a consciência de que tem de se assumir 

como ator principal da sua aprendizagem; identicamente, os que não utilizam a 

tecnologia de forma eficaz, podem não beneficiar plenamente das oportunidades 

proporcionadas pela modalidade. 

 

6.2 Limitações do estudo  

 

A principal limitação do estudo prende-se com a dimensão da amostra (n=167). 

Futuras edições da ação de formação permitirão alargar a amostra e proceder a 

tratamentos estatísticos mais específicos e complexos, que permitirão calcular as 

relações entre os fatores e determinar relações mais precisas entre as variáveis 

estudadas.  

 

6.3. Desenvolvimentos futuros 

 

 

Podem-se observar no Quadro 12, possíveis desenvolvimentos futuros deste 

estudo.  
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Quadro 12. 

Possíveis desenvolvimentos do estudo 

 

B-learning Comunidades de 

aprendizagem 

Desenvolvimento 

profissional 

Da passagem de parte das funções da tutoria para a 

comunidade, efeitos na alteração da divisão do trabalho  

Verificar se há alterações na importância relativa das 

diversas funções da tutoria – conceção, dinamização e 

ensino, designadamente a redução da função ensino  

 

 Fazer o follow up dos estudantes e verificar se e como se 

desenvolveram comunidades de prática 

Como é que as tecnologias 

móveis facilitam o trabalho 

do tutor? Dos estudantes? 

Alteram as relações entre a 

comunicação síncrona e 

assíncrona? 

Contribuem para o 

empowerment dos 

estudantes 
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Anexo I 
Questionário 
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Este questionário visa conhecer a opinião do formando/docente sobre o modo como decorreu 
a ação de formação “Conhecimento Distribuído com a Web 2.0-II Edição” que decorreu entre 
22 de maio e 11 de julho de 2012. 
A sua apreciação permitirá eventuais reajustamentos ao modelo de formação implementado. 
Agradece-se a resposta a todas as questões, pois só assim será possível fazer o seu tratamento 
com rigor e obter resultados fiáveis. A sua opinião é muito importante e agradece-se desde já 
o seu contributo.  
Garante-se a confidencialidade dos dados fornecidos. 

 
A. Caracterização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

B. Competências Tecnológicas (antes da formação) 
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C. Avaliação do Curso 
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Comentário Final: Indique críticas e/ou sugestões que achar pertinentes ou refira 

algum aspeto que não tenha sido abordado neste questionário. 
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Anexo II 
Output do SPSS do Alpha de Cronbach geral e das várias 

dimensões analisadas 
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Quadro I 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 159 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 159 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Quadro II 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,926 ,929 40 

 

Quadro III 

Item Statistics 

 
Mean 

Std. 

Deviation N 

O design da plataforma online é intuitivo e bem organizado. 3,7044 ,52233 159 

O design dos conteúdos online ajudou a minha aprendizagem 3,7547 ,47357 159 

As sessões presenciais ajudaram-me a entender melhor as atividades 

online 

3,4088 ,64840 159 

No ensino online tive oportunidade de aprender de acordo com as 

minhas preferências 

3,4843 ,57209 159 

Os problemas apresentados aumentaram o meu interesse nos 

conteúdos do curso 

3,5597 ,54646 159 

A reflexão sobre os conteúdos do curso e as discussões ajudaram-me a 

compreender os conceitos fundamentais 

3,5912 ,53027 159 

O que aprendi neste curso tem aplicação direta na minha vida 

profissional  

3,8805 ,32540 159 

Vou explorar na minha vida profissional as ferramentas que aprendi a 

utilizar neste curso 

3,7925 ,40683 159 

As ferramentas deste curso permitem-me melhorar o meu trabalho  3,7296 ,49918 159 

As ferramentas deste curso permitem uma maior visibilidade do meu 

trabalho junto da comunidade escolar  

3,4969 ,61494 159 

Desenvolvi soluções para os problemas do curso que podem ser 

aplicadas na prática 

3,6730 ,54537 159 
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Sou capaz de descrever, testar e aplicar o conhecimento gerado no 

curso 

3,6981 ,50006 159 

Os materiais utilizados no ensino online são adequados 3,8302 ,39310 159 

Os conteúdos do ensino online são fáceis de compreender 3,7044 ,47138 159 

Os materiais utilizados no ensino online são de boa qualidade 3,8239 ,38211 159 

Os materiais utilizados no ensino online são diversificados (textos, 

vídeos, som, etc.) 

3,8805 ,32540 159 

A gestão do tempo no ensino online é mais flexível do que no ensino 

presencial. 

3,8050 ,41305 159 

O formador comunicou, de forma clara, os prazos de realização das 

atividades de aprendizagem. 

3,9371 ,24354 159 

O formador auxiliou a identificar e adquirir conhecimentos em cada tema 3,8868 ,37283 159 

O formador comunicou de forma clara os objetivos do curso 3,9182 ,29700 159 

O formador orientou a turma na compreensão dos temas, o que 

contribuiu para clarificar as minhas ideias 

3,8553 ,35286 159 

O feedback online que recebi do formador foi útil 3,9371 ,24354 159 

O feedback online que recebi do formador foi atempado 3,9686 ,17507 159 

O formador ajudou a orientar as discussões online. 3,8805 ,32540 159 

As ações do formador reforçaram o desenvolvimento de um sentimento 

de pertença à comunidade entre os participantes do curso. 

3,7925 ,43684 159 

O formador ajudou a manter o envolvimento e a participação dos 

formandos num diálogo produtivo 

3,8742 ,35117 159 

O formador manteve as/os formandas(os) ocupados. 3,9182 ,27487 159 

O formador incentivou as/os formandas(os) a explorarem novos 

conceitos. 

3,8491 ,35912 159 

Foi fácil interagir online com os meus colegas 3,6226 ,55892 159 

Defendi os meus pontos de vista e discordei dos meus colegas sem 

problemas, sempre que foi necessário 

3,6981 ,51256 159 

O feedback online dos outros colegas ajudou-me a entender melhor e a 

ter outras perspetivas sobre os assuntos 

3,5786 ,57790 159 

Gostei de trabalhar com outros colegas em grupos online 3,5912 ,58692 159 

Os fóruns de discussão online ajudam-me a desenvolver um espírito de 

colaboração 

3,5723 ,58956 159 

Senti-me à vontade a conversar através do meio online 3,5849 ,51927 159 

Senti-me à vontade a participar nas discussões do curso 3,6352 ,52073 159 

Senti-me motivado(a) para realizar as tarefas online 3,6855 ,51728 159 

A participação no ensino online melhorou a minha opinião sobre este 

tipo de ensino 

3,5283 ,59333 159 

A modalidade de b-learning revelou-se adequada às minhas 

necessidades de formação 

3,7673 ,42389 159 

Tenciono aconselhar os meus amigos/colegas a inscreverem-se em 

cursos online para complementarem a sua formação 

3,8050 ,39743 159 

Estou interessado(a) em frequentar cursos online no futuro 3,8553 ,35286 159 
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Quadro IV 

 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3,739 3,409 3,969 ,560 1,164 ,021 40 

 

Quadro V 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Correcte

d Item-

Total 

Correlati

on 

Squared 

Multiple 

Correlatio

n 

Cronba

ch's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

O design da plataforma online é intuitivo e bem organizado. 145,8553 83,403 ,320 . ,926 

O design dos conteúdos online ajudou a minha 

aprendizagem 

145,8050 82,525 ,463 . ,924 

As sessões presenciais ajudaram-me a entender melhor as 

atividades online 

146,1509 81,888 ,377 . ,926 

No ensino online tive oportunidade de aprender de acordo 

com as minhas preferências 

146,0755 80,893 ,535 . ,924 

Os problemas apresentados aumentaram o meu interesse 

nos conteúdos do curso 

146,0000 82,051 ,442 . ,925 

A reflexão sobre os conteúdos do curso e as discussões 

ajudaram-me a compreender os conceitos fundamentais 

145,9686 80,891 ,583 . ,923 

O que aprendi neste curso tem aplicação direta na minha 

vida profissional  

145,6792 82,738 ,656 . ,923 

Vou explorar na minha vida profissional as ferramentas que 

aprendi a utilizar neste curso 

145,7673 81,471 ,693 . ,922 

As ferramentas deste curso permitem-me melhorar o meu 

trabalho  

145,8302 79,990 ,727 . ,921 

As ferramentas deste curso permitem uma maior visibilidade 

do meu trabalho junto da comunidade escolar  

146,0629 79,325 ,641 . ,922 

Desenvolvi soluções para os problemas do curso que podem 

ser aplicadas na prática 

145,8868 81,911 ,458 . ,925 

Sou capaz de descrever, testar e aplicar o conhecimento 

gerado no curso 

145,8616 83,614 ,313 . ,926 

Os materiais utilizados no ensino online são adequados 145,7296 83,578 ,417 . ,925 

Os conteúdos do ensino online são fáceis de compreender 145,8553 83,542 ,344 . ,926 

Os materiais utilizados no ensino online são de boa 

qualidade 

145,7358 82,765 ,549 . ,924 
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Os materiais utilizados no ensino online são diversificados 

(textos, vídeos, som, etc.) 

145,6792 83,852 ,465 . ,925 

A gestão do tempo no ensino online é mais flexível do que no 

ensino presencial. 

145,7547 83,971 ,342 . ,925 

O formador comunicou, de forma clara, os prazos de 

realização das atividades de aprendizagem. 

145,6226 84,578 ,467 . ,925 

O formador auxiliou a identificar e adquirir conhecimentos em 

cada tema 

145,6730 84,146 ,357 . ,925 

O formador comunicou de forma clara os objetivos do curso 145,6415 84,725 ,350 . ,925 

O formador orientou a turma na compreensão dos temas, o 

que contribuiu para clarificar as minhas ideias 

145,7044 83,070 ,549 . ,924 

O feedback online que recebi do formador foi útil 145,6226 85,452 ,271 . ,926 

O feedback online que recebi do formador foi atempado 145,5912 85,927 ,238 . ,926 

O formador ajudou a orientar as discussões online. 145,6792 84,434 ,366 . ,925 

As ações do formador reforçaram o desenvolvimento de um 

sentimento de pertença à comunidade entre os participantes 

do curso. 

145,7673 81,711 ,611 . ,923 

O formador ajudou a manter o envolvimento e a participação 

dos formandos num diálogo produtivo 

145,6855 83,837 ,431 . ,925 

O formador manteve as/os formandas(os) ocupados. 145,6415 85,345 ,258 . ,926 

O formador incentivou as/os formandas(os) a explorarem 

novos conceitos. 

145,7107 84,409 ,332 . ,926 

Foi fácil interagir online com os meus colegas 145,9371 81,135 ,525 . ,924 

Defendi os meus pontos de vista e discordei dos meus 

colegas sem problemas, sempre que foi necessário 

145,8616 83,436 ,324 . ,926 

O feedback online dos outros colegas ajudou-me a entender 

melhor e a ter outras perspetivas sobre os assuntos 

145,9811 80,955 ,523 . ,924 

Gostei de trabalhar com outros colegas em grupos online 145,9686 82,347 ,379 . ,926 

Os fóruns de discussão online ajudam-me a desenvolver um 

espírito de colaboração 

145,9874 80,380 ,568 . ,923 

Senti-me à vontade a conversar através do meio online 145,9748 81,987 ,476 . ,924 

Senti-me à vontade a participar nas discussões do curso 145,9245 81,298 ,549 . ,923 

Senti-me motivado(a) para realizar as tarefas online 145,8742 80,339 ,660 . ,922 

A participação no ensino online melhorou a minha opinião 

sobre este tipo de ensino 

146,0314 80,815 ,521 . ,924 

A modalidade de b-learning revelou-se adequada às minhas 

necessidades de formação 

145,7925 81,153 ,707 . ,922 

Tenciono aconselhar os meus amigos/colegas a inscreverem-

se em cursos online para complementarem a sua formação 

145,7547 81,794 ,665 . ,923 

Estou interessado(a) em frequentar cursos online no futuro 145,7044 82,437 ,650 . ,923 
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Quadro VI 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

149,5597 86,729 9,31284 40 

 

Competências Tecnológicas 

Quadro VII 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

exptec 159 ,50 4,00 2,4324 ,70469 

Valid N (listwise) 159     

 

Quadro VIII 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 159 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 159 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Quadro IX 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,728 4 

 

Quadro X 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Experiência com Ferramentas Web 

2.0 

1,7862 ,96367 159 

Experiencia na utilização de e-mail 3,8050 ,49654 159 

Experiencia na utilização de grupos 

de discussão online 

2,1006 1,14844 159 

Experiencia na utilização de 

ambientes de aprendizagem online 

2,0377 1,05475 159 
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Quadro XI 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Experiência com 

Ferramentas Web 2.0 

7,9434 4,611 ,581 ,629 

Experiencia na utilização de 

e-mail 

5,9245 6,842 ,330 ,763 

Experiencia na utilização de 

grupos de discussão online 

7,6289 3,982 ,577 ,638 

Experiencia na utilização de 

ambientes de 

aprendizagem online 

7,6918 4,063 ,652 ,579 

 

 

Quadro XII 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

exptec 159 ,50 4,00 2,4324 ,70469 

Valid N (listwise) 159     

 

Materiais e Conteúdos 

 

Quadro XIII 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Mat_e_Conteudos 159 2,75 4,00 3,8097 ,27046 

Valid N (listwise) 159     

 

Quadro XIV 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 159 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 159 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Quadro XV 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,617 4 

 

Quadro XVI 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Os materiais utilizados no 

ensino online são 

adequados 

3,8302 ,39310 159 

Os conteúdos do ensino 

online são fáceis de 

compreender 

3,7044 ,47138 159 

Os materiais utilizados no 

ensino online são de boa 

qualidade 

3,8239 ,38211 159 

Os materiais utilizados no 

ensino online são 

diversificados (textos, 

vídeos, som, etc.) 

3,8805 ,32540 159 

 

 

Quadro XVII 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Os materiais utilizados no ensino 

online são adequados 

11,4088 ,712 ,459 ,501 

Os conteúdos do ensino online são 

fáceis de compreender 

11,5346 ,681 ,344 ,604 

Os materiais utilizados no ensino 

online são de boa qualidade 

11,4151 ,713 ,483 ,484 

Os materiais utilizados no ensino 

online são diversificados (textos, 

vídeos, som, etc.) 

11,3585 ,864 ,331 ,593 
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Estratégias 

 

Quadro XVIII 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

estrategias 159 2,60 4,00 3,5597 ,36615 

Valid N (listwise) 159     

 

Quadro XIX 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 159 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 159 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Quadro XX 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,671 5 

 

Quadro XXI 

Item Statistics 

 
Mean 

Std. 

Deviation N 

O design dos conteúdos online ajudou a minha aprendizagem 3,7547 ,47357 159 

As sessões presenciais ajudaram-me a entender melhor as atividades 

online 

3,4088 ,64840 159 

No ensino online tive oportunidade de aprender de acordo com as minhas 

preferências 

3,4843 ,57209 159 

Os problemas apresentados aumentaram o meu interesse nos conteúdos 

do curso 

3,5597 ,54646 159 

A reflexão sobre os conteúdos do curso e as discussões ajudaram-me a 

compreender os conceitos fundamentais 

3,5912 ,53027 159 
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Quadro XXII 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

O design dos conteúdos online ajudou a 

minha aprendizagem 

14,0440 2,473 ,440 ,618 

As sessões presenciais ajudaram-me a 

entender melhor as atividades online 

14,3899 2,163 ,403 ,636 

No ensino online tive oportunidade de 

aprender de acordo com as minhas 

preferências 

14,3145 2,141 ,528 ,571 

Os problemas apresentados aumentaram o 

meu interesse nos conteúdos do curso 

14,2390 2,462 ,345 ,655 

A reflexão sobre os conteúdos do curso e 

as discussões ajudaram-me a compreender 

os conceitos fundamentais 

14,2075 2,368 ,430 ,618 

 

Tutoria 

 

Quadro XXIII 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

tutoria 159 3,09 4,00 3,8925 ,17711 

Valid N (listwise) 159     

 

Quadro XXIV 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 159 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 159 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Quadro XXV 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,774 11 

 

Quadro XXVI 

 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviatio

n N 

O formador comunicou, de forma clara, os prazos de realização das 

atividades de aprendizagem. 

3,9371 ,24354 159 

O formador auxiliou a identificar e adquirir conhecimentos em cada tema 3,8868 ,37283 159 

O formador comunicou de forma clara os objetivos do curso 3,9182 ,29700 159 

O formador orientou a turma na compreensão dos temas, o que contribuiu 

para clarificar as minhas ideias 

3,8553 ,35286 159 

O feedback online que recebi do formador foi útil 3,9371 ,24354 159 

O feedback online que recebi do formador foi atempado 3,9686 ,17507 159 

O formador ajudou a orientar as discussões online. 3,8805 ,32540 159 

As ações do formador reforçaram o desenvolvimento de um sentimento de 

pertença à comunidade entre os participantes do curso. 

3,7925 ,43684 159 

O formador ajudou a manter o envolvimento e a participação dos 

formandos num diálogo produtivo 

3,8742 ,35117 159 

O formador manteve as/os formandas(os) ocupados. 3,9182 ,27487 159 

O formador incentivou as/os formandas(os) a explorarem novos conceitos. 3,8491 ,35912 159 
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Quadro XXVII 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Correcte

d Item-

Total 

Correlati

on 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

O formador comunicou, de forma clara, os prazos 

de realização das atividades de aprendizagem. 

38,8805 3,346 ,438 ,757 

O formador auxiliou a identificar e adquirir 

conhecimentos em cada tema 

38,9308 3,103 ,422 ,758 

O formador comunicou de forma clara os objetivos 

do curso 

38,8994 3,306 ,371 ,763 

O formador orientou a turma na compreensão dos 

temas, o que contribuiu para clarificar as minhas 

ideias 

38,9623 2,999 ,550 ,740 

O feedback online que recebi do formador foi útil 38,8805 3,384 ,393 ,761 

O feedback online que recebi do formador foi 

atempado 

38,8491 3,547 ,331 ,768 

O formador ajudou a orientar as discussões online. 38,9371 3,186 ,434 ,755 

As ações do formador reforçaram o 

desenvolvimento de um sentimento de pertença à 

comunidade entre os participantes do curso. 

39,0252 2,797 ,553 ,740 

O formador ajudou a manter o envolvimento e a 

participação dos formandos num diálogo produtivo 

38,9434 3,003 ,550 ,740 

O formador manteve as/os formandas(os) 

ocupados. 

38,8994 3,344 ,374 ,762 

O formador incentivou as/os formandas(os) a 

explorarem novos conceitos. 

38,9686 3,271 ,304 ,773 

 

Interação online 

 

Quadro XXVIII 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

interação 159 2,14 4,00 3,6119 ,37561 

Valid N (listwise) 159     
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Quadro XXIX 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 159 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 159 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Quadro XXX 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,805 7 

 

Quadro XXXI 

Item Statistics 

 
Mean 

Std. 

Deviation N 

Foi fácil interagir online com os meus colegas 3,6226 ,55892 159 

Defendi os meus pontos de vista e discordei dos meus colegas sem 

problemas, sempre que foi necessário 

3,6981 ,51256 159 

O feedback online dos outros colegas ajudou-me a entender melhor e 

a ter outras perspetivas sobre os assuntos 

3,5786 ,57790 159 

Gostei de trabalhar com outros colegas em grupos online 3,5912 ,58692 159 

Os fóruns de discussão online ajudam-me a desenvolver um espírito 

de colaboração 

3,5723 ,58956 159 

Senti-me à vontade a conversar através do meio online 3,5849 ,51927 159 

Senti-me à vontade a participar nas discussões do curso 3,6352 ,52073 159 
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Quadro XXXII 

Item-Total Statistics 

 
Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Correc

ted 

Item-

Total 

Correl

ation 

Cronbach'

s Alpha if 

Item 

Deleted 

Foi fácil interagir online com os meus colegas 21,6604 5,074 ,606 ,767 

Defendi os meus pontos de vista e discordei dos meus 

colegas sem problemas, sempre que foi necessário 

21,5849 5,637 ,416 ,800 

O feedback online dos outros colegas ajudou-me a 

entender melhor e a ter outras perspetivas sobre os 

assuntos 

21,7044 5,083 ,574 ,773 

Gostei de trabalhar com outros colegas em grupos 

online 

21,6918 5,316 ,463 ,794 

Os fóruns de discussão online ajudam-me a 

desenvolver um espírito de colaboração 

21,7107 5,030 ,581 ,772 

Senti-me à vontade a conversar através do meio 

online 

21,6981 5,237 ,592 ,771 

Senti-me à vontade a participar nas discussões do 

curso 

21,6478 5,331 ,545 ,779 

 

Utilidade 

Quadro XXXIII 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

utilidade 159 2,50 4,00 3,7117 ,34965 

Valid N (listwise) 159     

 

Quadro XXXIV 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 159 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 159 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Quadro XXXV 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,806 6 

 

Quadro XXXVI 

Item Statistics 

 
Mean 

Std. 

Deviation N 

O que aprendi neste curso tem aplicação direta na minha vida 

profissional  

3,8805 ,32540 159 

Vou explorar na minha vida profissional as ferramentas que aprendi a 

utilizar neste curso 

3,7925 ,40683 159 

As ferramentas deste curso permitem-me melhorar o meu trabalho  3,7296 ,49918 159 

As ferramentas deste curso permitem uma maior visibilidade do meu 

trabalho junto da comunidade escolar  

3,4969 ,61494 159 

Desenvolvi soluções para os problemas do curso que podem ser 

aplicadas na prática 

3,6730 ,54537 159 

Sou capaz de descrever, testar e aplicar o conhecimento gerado no 

curso 

3,6981 ,50006 159 

 

Quadro XXXVII 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

O que aprendi neste curso tem aplicação 

direta na minha vida profissional  

18,3899 3,455 ,695 ,765 

Vou explorar na minha vida profissional as 

ferramentas que aprendi a utilizar neste 

curso 

18,4780 3,188 ,721 ,748 

As ferramentas deste curso permitem-me 

melhorar o meu trabalho  

18,5409 2,971 ,686 ,746 

As ferramentas deste curso permitem uma 

maior visibilidade do meu trabalho junto da 

comunidade escolar  

18,7736 2,771 ,611 ,768 

Desenvolvi soluções para os problemas do 

curso que podem ser aplicadas na prática 

18,5975 3,077 ,536 ,783 
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Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

O que aprendi neste curso tem aplicação 

direta na minha vida profissional  

18,3899 3,455 ,695 ,765 

Vou explorar na minha vida profissional as 

ferramentas que aprendi a utilizar neste 

curso 

18,4780 3,188 ,721 ,748 

As ferramentas deste curso permitem-me 

melhorar o meu trabalho  

18,5409 2,971 ,686 ,746 

As ferramentas deste curso permitem uma 

maior visibilidade do meu trabalho junto da 

comunidade escolar  

18,7736 2,771 ,611 ,768 

Desenvolvi soluções para os problemas do 

curso que podem ser aplicadas na prática 

18,5975 3,077 ,536 ,783 

Sou capaz de descrever, testar e aplicar o 

conhecimento gerado no curso 

18,5723 3,588 ,297 ,833 

 

Atitude em relação ao ensino online 

 

Quadro XXXVIII 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

atitude 159 2,60 4,00 3,7283 ,35241 

Valid N (listwise) 159     

 

Quadro XXXIX 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 159 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 159 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Quadro XL 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,814 5 

 

Quadro XLI 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Senti-me motivado(a) para 

realizar as tarefas online 

3,6855 ,51728 159 

A participação no ensino 

online melhorou a minha 

opinião sobre este tipo de 

ensino 

3,5283 ,59333 159 

A modalidade de b-learning 

revelou-se adequada às 

minhas necessidades de 

formação 

3,7673 ,42389 159 

Tenciono aconselhar os 

meus amigos/colegas a 

inscreverem-se em cursos 

online para 

complementarem a sua 

formação 

3,8050 ,39743 159 

Estou interessado(a) em 

frequentar cursos online no 

futuro 

3,8553 ,35286 159 

 

Quadro XLII 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Senti-me motivado(a) para 

realizar as tarefas online 

14,9560 2,004 ,569 ,792 

A participação no ensino 

online melhorou a minha 

opinião sobre este tipo de 

ensino 

15,1132 1,962 ,476 ,837 
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A modalidade de b-learning 

revelou-se adequada às 

minhas necessidades de 

formação 

14,8742 2,047 ,724 ,746 

Tenciono aconselhar os 

meus amigos/colegas a 

inscreverem-se em cursos 

online para 

complementarem a sua 

formação 

14,8365 2,125 ,709 ,754 

Estou interessado(a) em 

frequentar cursos online no 

futuro 

14,7862 2,258 ,681 ,768 

 

 

Variáveis demográficas 

 

Quadro XLIII 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

O design da plataforma 

online é intuitivo e bem 

organizado. 

Between Groups ,552 3 ,184 ,671 ,571 

Within Groups 42,555 155 ,275   

Total 43,107 158    

estrategias 

Between Groups ,145 3 ,048 ,356 ,785 

Within Groups 21,037 155 ,136   

Total 21,182 158    

materais 

Between Groups ,425 3 ,142 1,972 ,120 

Within Groups 11,132 155 ,072   

Total 11,557 158    

utilidade 

Between Groups ,164 3 ,055 ,588 ,625 

Within Groups 6,789 73 ,093   

Total 6,953 76    

tutoria Between Groups ,053 3 ,018 ,558 ,643 
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Quadro XLIV 

 

Within Groups 4,903 155 ,032   

Total 4,956 158    

interacao 

Between Groups 1,557 3 ,519 3,879 ,010 

Within Groups 20,734 155 ,134   

Total 22,291 158    

atitude 

Between Groups ,186 3 ,062 ,742 ,530 

Within Groups 6,104 73 ,084   

Total 6,290 76    

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: atitude  

 Tamhane 

(I) Situação Familiar (J) Situação Familiar Mean Difference (I-

J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

solteiro/a 

casado/a ,10606 ,06383 ,474 -,0673 ,2794 

divorciado/a ,07273 ,10090 ,982 -,2585 ,4040 

outra ,17273
*
 ,04012 ,002 ,0563 ,2892 

casado/a 

solteiro/a -,10606 ,06383 ,474 -,2794 ,0673 

divorciado/a -,03333 ,10505 1,000 -,3663 ,2997 

outra ,06667 ,04965 ,710 -,0701 ,2034 

divorciado/a 

solteiro/a -,07273 ,10090 ,982 -,4040 ,2585 

casado/a ,03333 ,10505 1,000 -,2997 ,3663 

outra ,10000 ,09258 ,897 -,2351 ,4351 

outra 

solteiro/a -,17273
*
 ,04012 ,002 -,2892 -,0563 

casado/a -,06667 ,04965 ,710 -,2034 ,0701 

divorciado/a -,10000 ,09258 ,897 -,4351 ,2351 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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-  

 

Report 

atitude 

Situação Familiar Mean N Std. Deviation 

solteiro/a 3,7727 22 ,18818 

casado/a 3,6667 45 ,33303 

divorciado/a 3,7000 8 ,26186 

outra 3,6000 2 ,00000 

Total 3,6987 77 ,28768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro XLV 
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Quadro XLVI 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

O design da plataforma 

online é intuitivo e bem 

organizado. 

Between Groups ,552 3 ,184 ,671 ,571 

Within Groups 42,555 155 ,275   

Total 43,107 158    

estrategias 

Between Groups ,145 3 ,048 ,356 ,785 

Within Groups 21,037 155 ,136   

Total 21,182 158    

materais 

Between Groups ,425 3 ,142 1,972 ,120 

Within Groups 11,132 155 ,072   

Total 11,557 158    

utilidade 

Between Groups ,164 3 ,055 ,588 ,625 

Within Groups 6,789 73 ,093   

Total 6,953 76    

tutoria 

Between Groups ,053 3 ,018 ,558 ,643 

Within Groups 4,903 155 ,032   

Total 4,956 158    

interacao 

Between Groups 1,557 3 ,519 3,879 ,010 

Within Groups 20,734 155 ,134   

Total 22,291 158    

atitude 

Between Groups ,186 3 ,062 ,742 ,530 

Within Groups 6,104 73 ,084   

Total 6,290 76    
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Quadro XLVII 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: atitude  

 Tamhane 

(I) Situação Familiar (J) Situação Familiar Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

solteiro/a 

casado/a ,10606 ,06383 ,474 -,0673 ,2794 

divorciado/a ,07273 ,10090 ,982 -,2585 ,4040 

outra ,17273
*
 ,04012 ,002 ,0563 ,2892 

casado/a 

solteiro/a -,10606 ,06383 ,474 -,2794 ,0673 

divorciado/a -,03333 ,10505 1,000 -,3663 ,2997 

outra ,06667 ,04965 ,710 -,0701 ,2034 

divorciado/a 

solteiro/a -,07273 ,10090 ,982 -,4040 ,2585 

casado/a ,03333 ,10505 1,000 -,2997 ,3663 

outra ,10000 ,09258 ,897 -,2351 ,4351 

outra 

solteiro/a -,17273
*
 ,04012 ,002 -,2892 -,0563 

casado/a -,06667 ,04965 ,710 -,2034 ,0701 

divorciado/a -,10000 ,09258 ,897 -,4351 ,2351 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Quadro XLVIII 

 

Report 

atitude 

Situação Familiar Mean N Std. Deviation 

solteiro/a 3,7727 22 ,18818 

casado/a 3,6667 45 ,33303 

divorciado/a 3,7000 8 ,26186 

outra 3,6000 2 ,00000 

Total 3,6987 77 ,28768 
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Quadro XLIX 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

O design da plataforma 

online é intuitivo e bem 

organizado. 

Between Groups ,833 5 ,167 ,603 ,698 

Within Groups 42,274 153 ,276   

Total 43,107 158    

estrategias 

Between Groups 1,132 5 ,226 1,727 ,132 

Within Groups 20,051 153 ,131   

Total 21,182 158    

materais 

Between Groups ,279 5 ,056 ,756 ,583 

Within Groups 11,279 153 ,074   

Total 11,557 158    

utilidade 

Between Groups ,582 5 ,116 1,298 ,275 

Within Groups 6,371 71 ,090   

Total 6,953 76    

tutoria 

Between Groups ,070 5 ,014 ,439 ,821 

Within Groups 4,886 153 ,032   

Total 4,956 158    

interacao 

Between Groups 2,376 5 ,475 3,651 ,007 

Within Groups 19,915 153 ,130   

Total 22,291 158    

atitude 

Between Groups ,261 5 ,052 ,615 ,689 

Within Groups 6,029 71 ,085   

Total 6,290 76    
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Quadro L 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

O design da plataforma 

online é intuitivo e bem 

organizado. 

Between Groups 4,181 18 ,232 ,836 ,656 

Within Groups 38,925 140 ,278   

Total 43,107 158    

estrategias 

Between Groups 3,764 18 ,209 1,681 ,049 

Within Groups 17,418 140 ,124   

Total 21,182 158    

materais 

Between Groups 1,516 18 ,084 1,174 ,290 

Within Groups 10,041 140 ,072   

Total 11,557 158    

utilidade 

Between Groups 1,940 15 ,129 1,574 ,108 

Within Groups 5,013 61 ,082   

Total 6,953 76    

tutoria 

Between Groups ,379 18 ,021 ,644 ,859 

Within Groups 4,577 140 ,033   

Total 4,956 158    

interacao 

Between Groups 4,988 18 ,277 2,242 ,006 

Within Groups 17,303 140 ,124   

Total 22,291 158    

atitude 

Between Groups 1,033 15 ,069 ,799 ,674 

Within Groups 5,257 61 ,086   

Total 6,290 76    
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Quadro LI 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

O design da plataforma 

online é intuitivo e bem 

organizado. 

Between Groups ,088 1 ,088 ,321 ,572 

Within Groups 43,019 157 ,274   

Total 43,107 158    

estrategias 

Between Groups ,026 1 ,026 ,191 ,663 

Within Groups 21,157 157 ,135   

Total 21,182 158    

materais 

Between Groups ,036 1 ,036 ,496 ,482 

Within Groups 11,521 157 ,073   

Total 11,557 158    

utilidade 

Between Groups ,016 1 ,016 ,173 ,679 

Within Groups 6,937 75 ,092   

Total 6,953 76    

tutoria 

Between Groups ,000 1 ,000 ,009 ,926 

Within Groups 4,956 157 ,032   

Total 4,956 158    

interacao 

Between Groups ,152 1 ,152 1,075 ,301 

Within Groups 22,139 157 ,141   

Total 22,291 158    

atitude 

Between Groups ,010 1 ,010 ,118 ,732 

Within Groups 6,280 75 ,084   

Total 6,290 76    
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Quadro LII 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Design da plataforma. 

Between Groups 2,628 12 ,219 ,790 ,660 

Within Groups 40,479 146 ,277   

Total 43,107 158    

estrategias 

Between Groups 2,082 12 ,174 1,326 ,210 

Within Groups 19,100 146 ,131   

Total 21,182 158    

materais 

Between Groups ,577 12 ,048 ,639 ,806 

Within Groups 10,981 146 ,075   

Total 11,557 158    

utilidade 

Between Groups ,679 12 ,057 ,578 ,852 

Within Groups 6,274 64 ,098   

Total 6,953 76    

tutoria 

Between Groups ,506 12 ,042 1,384 ,180 

Within Groups 4,450 146 ,030   

Total 4,956 158    

interacao 

Between Groups 1,711 12 ,143 1,012 ,441 

Within Groups 20,580 146 ,141   

Total 22,291 158    

atitude 

Between Groups ,974 12 ,081 ,977 ,480 

Within Groups 5,316 64 ,083   

Total 6,290 76    
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Quadro LIII 

Correlações 

 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1. Design da plataforma  
1 ,394

**
 ,383

**
 ,249

*
 ,227

**
 ,222* ,286

*
 

2. estrategias 
,394

**
 1 ,491

**
 ,362

**
 ,499

**
 ,521

**
 ,609

**
 

3. materais 

 

,383
**
 ,491

**
 1 ,366

**
 ,540

**
 ,343

**
 ,368

**
 

4. utilidade 

 

,249
*
 ,362

**
 ,366

**
 1 ,227

*
 ,248

*
 ,376

**
 

5. tutoria 

 

,227
**
 ,499

**
 ,540

**
 ,227

*
 1 ,428

**
 ,314

**
 

6. interacao 

 

,222* ,521
**
 ,343

**
 ,248

*
 ,428

**
 1 ,396

**
 

7. atitude 
,286

*
 ,609

**
 ,368

**
 ,376

**
 ,314

**
 ,396

**
 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Anexo III 
Fórum Dúvidas 
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Entrada Tópico Resposta Tempo Por quem? 

10 janeiro 2012 às 23:08 10 janeiro 2012 at 23:12 4 Comunidade 

12 janeiro 2012 às 23:36  13 janeiro 2012 at 14:34 898 Comunidade 

13 janeiro 2012 às 0:42  13 janeiro 2012 at 0:54 12 Comunidade 

13 janeiro 2012 às 23:27 14 janeiro 2012 at 0:01 34 Comunidade 

14 janeiro 2012 às 0:12 14 janeiro 2012 at 0:33 21 Comunidade 

14 janeiro 2012 às 0:29 15 janeiro 2012 at 0:17 1428 Formador 

14 janeiro 2012 às 18:27 14 janeiro 2012 at 18:44 17 Comunidade 

14 janeiro 2012 às 23:24 15 janeiro 2012 at 18:26 1142 Comunidade 

15 janeiro 2012 às 0:10 15 janeiro 2012 at 0:25 15 Formador 

15 janeiro 2012 às 11:15 15 janeiro 2012 at 18:22 427 Comunidade 

15 janeiro 2012 às 16:31 15 janeiro 2012 at 16:42 11 Formador 

15 janeiro 2012 às 16:57 15 janeiro 2012 at 17:45 48 Comunidade 

15 janeiro 2012 às 17:00 15 janeiro 2012 at 17:08 8 Formador 

15 janeiro 2012 às 17:26 15 janeiro 2012 at 17:35 9 Comunidade 

15 janeiro 2012 às 18:27 15 janeiro 2012 at 19:42 75 Comunidade 

15 janeiro 2012 às 20:08 15 janeiro 2012 at 20:29 21 Comunidade 

15 janeiro 2012 às 21:29 15 janeiro 2012 at 22:22 53 Comunidade 

15 janeiro 2012 às 21:43 15 janeiro 2012 at 22:11 28 Comunidade 

16 janeiro 2012 às 0:31 16 janeiro 2012 at 0:37 6 Comunidade 

16 janeiro 2012 às 12:07 16 janeiro 2012 at 14:40 153 Formador 

16 janeiro 2012 às 12:29 16 janeiro 2012 at 17:04 275 Comunidade 

16 janeiro 2012 às 14:04 16 janeiro 2012 at 14:56 52 Formador 

16 janeiro 2012 às 16:27 16 janeiro 2012 at 19:18 171 Formador 

16 janeiro 2012 às 18:08 16 janeiro 2012 at 19:18 70 Comunidade 

16 janeiro 2012 às 19:21 16 janeiro 2012 at 19:34 13 Formador 

16 janeiro 2012 às 20:38 16 janeiro 2012 at 20:48 10 Comunidade 

16 janeiro 2012 às 21:03 16 janeiro 2012 at 21:53 50 Comunidade 

16 janeiro 2012 às 22:20 16 janeiro 2012 at 22:57 37 Comunidade 

16 janeiro 2012 às 22:28 16 janeiro 2012 at 22:32 4 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 0:24 17 janeiro 2012 at 0:31 7 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 1:18 17 janeiro 2012 at 1:20 2 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 1:25 17 janeiro 2012 at 9:04 459 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 14:20 17 janeiro 2012 at 15:33 73 Formador 

17 janeiro 2012 às 18:40 17 janeiro 2012 at 18:59 19 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 19:40 17 janeiro 2012 at 20:17 37 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 21:11 17 janeiro 2012 at 22:10 59 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 22:11 17 janeiro 2012 at 22:18 7 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 23:04 17 janeiro 2012 at 23:12 8 Comunidade 

17 janeiro 2012 às 23:34 17 janeiro 2012 at 23:45 11 Comunidade 

18 janeiro 2012 às 15:35 18 janeiro 2012 at 15:53 18 Formador 

18 janeiro 2012 às 20:10 19 janeiro 2012 at 9:12 782 Comunidade 

19 janeiro 2012 às 12:50 19 janeiro 2012 at 12:54 4 Comunidade 

19 janeiro 2012 às 14:36 19 janeiro 2012 at 17:55 199 Comunidade 
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19 janeiro 2012 às 15:05 19 janeiro 2012 at 15:10 5 Formador 

19 janeiro 2012 às 17:40 19 janeiro 2012 at 17:43 3 Formador 

19 janeiro 2012 às 17:44 19 janeiro 2012 at 17:46 2 Formador 

20 janeiro 2012 às 0:44 20 janeiro 2012 at 0:58 14 Comunidade 

20 janeiro 2012 às 1:13  20 janeiro 2012 at 3:26 133 Comunidade 

20 janeiro 2012 às 1:53 20 janeiro 2012 at 3:25 92 Comunidade 

20 janeiro 2012 às 14:02 20 janeiro 2012 at 19:32 330 Formador 

20 janeiro 2012 às 16:17 20 janeiro 2012 at 19:36 199 Comunidade 

20 janeiro 2012 às 23:56 21 janeiro 2012 at 1:13 77 Comunidade 

21 janeiro 2012 às 2:46 21 janeiro 2012 at 14:34 708 Comunidade 

21 janeiro 2012 às 2:47 21 janeiro 2012 at 18:54 967 Formador 

21 janeiro 2012 às 15:17 21 janeiro 2012 at 16:17 60 Comunidade 

21 janeiro 2012 às 18:28  21 janeiro 2012 at 18:53 25 Comunidade 

21 janeiro 2012 às 20:02 21 janeiro 2012 at 21:18 76 Comunidade 

21 janeiro 2012 às 23:40 22 janeiro 2012 at 15:52 972 Comunidade 

21 janeiro 2012 às 23:59 22 janeiro 2012 at 0:21 22 Comunidade 

22 janeiro 2012 às 1:43 22 janeiro 2012 at 12:12 629 Comunidade 

22 janeiro 2012 às 11:01 22 janeiro 2012 at 11:26 25 Comunidade 

22 janeiro 2012 às 15:58  22 janeiro 2012 at 16:09 11 Comunidade 

22 janeiro 2012 às 16:33 22 janeiro 2012 at 16:46 13 Comunidade 

22 janeiro 2012 às 16:56 22 janeiro 2012 at 17:05 9 Comunidade 

22 janeiro 2012 às 17:54 22 janeiro 2012 at 18:15 21 Comunidade 

22 janeiro 2012 às 22:11 22 janeiro 2012 at 22:39 28 Comunidade 

23 janeiro 2012 às 11:21 23 janeiro 2012 at 11:40 19 Comunidade 

23 janeiro 2012 às 17:12 23 janeiro 2012 at 17:28 16 Comunidade 

23 janeiro 2012 às 19:01 23 janeiro 2012 at 19:37 36 Comunidade 

23 janeiro 2012 às 22:36 23 janeiro 2012 at 23:06 30 Comunidade 

23 janeiro 2012 às 23:16 23 janeiro 2012 at 23:36 20 Comunidade 

24 janeiro 2012 às 11:32 24 janeiro 2012 at 12:05 33 Comunidade 

24 janeiro 2012 às 16:13 24 janeiro 2012 at 16:28 15 Formador 

24 janeiro 2012 às 16:45 24 janeiro 2012 at 18:40 115 Comunidade 

24 janeiro 2012 às 18:29 24 janeiro 2012 at 20:09 100 Comunidade 

24 janeiro 2012 às 20:08 24 janeiro 2012 at 21:01 53 Comunidade 

24 janeiro 2012 às 20:10 24 janeiro 2012 at 20:32 22 Comunidade 

24 janeiro 2012 às 22:18 24 janeiro 2012 at 22:48 30 Comunidade 

24 janeiro 2012 às 23:44 24 janeiro 2012 at 23:48 4 Comunidade 

1 fevereiro 2012 às 16:13 1 fevereiro 2012 at 16:17 4 Formador 

2 fevereiro 2012 às 10:33 4 fevereiro 2012 at 23:35 3662 Comunidade 

2 fevereiro 2012 às 17:50 2 fevereiro 2012 at 22:04 254 Comunidade 

4 fevereiro 2012 às 1:39  4 fevereiro 2012 at 15:31 832 Formador 

4 fevereiro 2012 às 21:04 4 fevereiro 2012 at 23:31 147 Comunidade 

5 fevereiro 2012 às 9:54 5 fevereiro 2012 at 11:04 70 Comunidade 

5 fevereiro 2012 às 10:51 5 fevereiro 2012 at 11:12 21 Comunidade 

5 fevereiro 2012 às 18:45  5 fevereiro 2012 at 19:10 35 Comunidade 

5 fevereiro 2012 às 19:34 5 fevereiro 2012 at 20:03 29 Comunidade 
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7 fevereiro 2012 às 1:09 7 fevereiro 2012 at 1:15 6 Comunidade 

7 fevereiro 2012 às 12:55 7 fevereiro 2012 at 14:10 75 Comunidade 

7 fevereiro 2012 às 16:38  7 fevereiro 2012 at 17:53 75 Comunidade 

7 fevereiro 2012 às 23:21 7 fevereiro 2012 at 23:53 32 Comunidade 

8 fevereiro 2012 às 16:33 8 fevereiro 2012 at 18:16 103 Comunidade 

8 fevereiro 2012 às 19:20  8 fevereiro 2012 at 19:22 2 Comunidade 

8 fevereiro 2012 às 19:24 8 fevereiro 2012 at 21:50 146 Comunidade 

8 fevereiro 2012 às 21:12 8 fevereiro 2012 at 21:41 29 Comunidade 

10 fevereiro 2012 às 11:40 10 fevereiro 2012 at 11:51 11 Comunidade 

12 fevereiro 2012 às 22:44 12 fevereiro 2012 at 23:33 49 Comunidade 

12 fevereiro 2012 às 22:55 13 fevereiro 2012 at 2:50 235 Formador 

13 fevereiro 2012 às 21:12  13 fevereiro 2012 at 21:56 44 Formador 

13 fevereiro 2012 às 22:02 13 fevereiro 2012 at 22:08 6 Formador 

15 fevereiro 2012 às 18:59 15 fevereiro 2012 at 20:41 102 Comunidade 

22 fevereiro 2012 às 16:07 22 fevereiro 2012 at 16:34 27 Comunidade 

22 fevereiro 2012 às 23:26 23 fevereiro 2012 at 16:44 1038 Comunidade 

25 fevereiro 2012 às 0:17 25 fevereiro 2012 at 10:58 641 Comunidade 

28 fevereiro 2012 às 16:39  28 fevereiro 2012 at 17:06 27 Formador 

23 maio 2012 às 9:18 23 maio 2012 at 10:05 47 Formador 

23 maio 2012 às 16:31 23 maio 2012 at 16:41 10 Formador 

23 maio 2012 às 21:24 23 maio 2012 at 21:53 29 Formador 

23 maio 2012 às 21:44  23 maio 2012 at 21:52 8 Formador 

23 maio 2012 às 23:17 23 maio 2012 at 23:23 6 Comunidade 

23 maio 2012 às 23:45 23 maio 2012 at 23:55 10 Formador 

24 maio 2012 às 0:23 24 maio 2012 at 1:46 83 Formador 

24 maio 2012 às 15:48 24 maio 2012 at 16:30 42 Comunidade 

24 maio 2012 às 15:57 24 maio 2012 at 16:05 8 Formador 

24 maio 2012 às 20:11 24 maio 2012 at 20:30 19 Comunidade 

24 maio 2012 às 20:27  24 maio 2012 at 21:05 38 Comunidade 

24 maio 2012 às 23:43 25 maio 2012 at 8:46 543 Formador 

24 maio 2012 às 23:59 25 maio 2012 at 0:57 58 Comunidade 

25 maio 2012 às 11:23 26 maio 2012 at 16:54 1771 Formador 

25 maio 2012 às 17:41 25 maio 2012 at 20:27 166 Formador 

25 maio 2012 às 23:23 25 maio 2012 at 23:47 24 Formador 

26 maio 2012 às 11:12 26 maio 2012 at 11:22 10 Formador 

26 maio 2012 às 12:33  26 maio 2012 at 12:44 11 Comunidade 

26 maio 2012 às 19:34 26 maio 2012 at 19:38 4 Comunidade 

26 maio 2012 às 20:11 26 maio 2012 at 20:14 3 Comunidade 

26 maio 2012 às 23:31  27 maio 2012 at 1:02 91 Comunidade 

27 maio 2012 às 9:52 27 maio 2012 at 10:14 22 Comunidade 

27 maio 2012 às 16:45 27 maio 2012 at 18:10 85 Comunidade 

27 maio 2012 às 17:24 27 maio 2012 at 18:57 93 Formador 

27 maio 2012 às 17:26 27 maio 2012 at 18:59 93 Formador 

27 maio 2012 às 19:29  27 maio 2012 at 19:58 29 Comunidade 

27 maio 2012 às 21:16  27 maio 2012 at 21:35 19 Comunidade 
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27 maio 2012 às 21:44 27 maio 2012 at 22:48 64 Comunidade 

27 maio 2012 às 22:20  27 maio 2012 at 22:56 36 Formador 

28 maio 2012 às 15:45 28 maio 2012 at 16:45 60 Formador 

28 maio 2012 às 23:13 28 maio 2012 at 23:17 4 Comunidade 

29 maio 2012 às 14:24 29 maio 2012 at 14:47 23 Comunidade 

29 maio 2012 às 14:32 29 maio 2012 at 15:31 59 Formador 

29 maio 2012 às 15:46 29 maio 2012 at 16:21 35 Formador 

29 maio 2012 às 21:54 29 maio 2012 at 22:03 9 Formador 

28 maio 2012 às 22:19 29 maio 2012 at 8:56 637 Comunidade 

29 maio 2012 às 22:27 29 maio 2012 at 22:32 5 Formador 

30 maio 2012 às 0:42 30 maio 2012 at 0:46 4 Formador 

30 maio 2012 às 8:43 30 maio 2012 at 8:53 10 Formador 

30 maio 2012 às 12:05 30 maio 2012 at 12:49 44 Comunidade 

30 maio 2012 às 12:27 30 maio 2012 at 12:42 15 Comunidade 

30 maio 2012 às 19:40 30 maio 2012 at 22:15 155 Formador 

30 maio 2012 às 20:19 30 maio 2012 at 20:23 4 Formador 

30 maio 2012 às 23:22 31 maio 2012 at 0:31 69 Formador 

31 maio 2012 às 14:49  31 maio 2012 at 18:23 214 Formador 

31 maio 2012 às 20:35 31 maio 2012 at 20:46 11 Formador 

1 junho 2012 às 0:02 1 junho 2012 at 0:07 5 Formador 

1 junho 2012 às 15:42 1 junho 2012 at 16:50 68 Formador 

1 junho 2012 às 17:23  1 junho 2012 at 17:32 9 Formador 

1 junho 2012 às 21:47  1 junho 2012 at 21:59 12 Comunidade 

1 junho 2012 às 21:55 2 junho 2012 at 3:22 327 Formador 

2 junho 2012 às 11:35 2 junho 2012 at 13:52 137 Formador 

2 junho 2012 às 12:54 2 junho 2012 at 14:10 76 Formador 

2 junho 2012 às 12:59  2 junho 2012 at 14:21 82 Formador 

2 junho 2012 às 16:02 2 junho 2012 at 21:02 300 Comunidade 

2 junho 2012 às 17:39 2 junho 2012 at 20:59 200 Comunidade 

2 junho 2012 às 19:30 2 junho 2012 at 21:48 138 Formador 

2 junho 2012 às 21:50  2 junho 2012 at 23:44 114 Formador 

2 junho 2012 às 22:16 2 junho 2012 at 23:53 97 Formador 

2 junho 2012 às 20:36 2 junho 2012 at 23:17 161 Comunidade 

2 junho 2012 at 23:09 3 junho 2012 at 16:19 1030 Comunidade 

3 junho 2012 às 0:42  3 junho 2012 at 10:45 603 Comunidade 

3 junho 2012 às 13:49 3 junho 2012 at 14:12 23 Comunidade 

3 junho 2012 às 19:40 3 junho 2012 at 20:27 47 Formador 

3 junho 2012 às 20:17 3 junho 2012 at 20:26 9 Comunidade 

3 junho 2012 às 20:52 3 junho 2012 at 23:10 138 Comunidade 

4 junho 2012 às 21:21 4 junho 2012 at 22:05 44 Formador 

5 junho 2012 às 21:51 5 junho 2012 at 22:02 11 Formador 

5 junho 2012 às 22:10 5 junho 2012 at 22:22 12 Formador 

5 junho 2012 às 22:29 5 junho 2012 at 22:36 7 Formador 

5 junho 2012 às 23:03  5 junho 2012 at 23:09 6 Comunidade 

6 junho 2012 às 1:46 6 junho 2012 at 10:24 518 Formador 
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6 junho 2012 às 1:55 6 junho 2012 at 14:50 775 Comunidade 

6 junho 2012 às 23:18 6 junho 2012 at 23:57 39 Formador 

14 junho 2012 às 22:49  15 junho 2012 at 8:49 600 Formador 

14 junho 2012 às 23:08 14 junho 2012 at 23:48 40 Comunidade 

15 junho 2012 at 10:47 15 junho 2012 at 12:03 76 Comunidade 

15 junho 2012 at 12:13 15 junho 2012 at 12:50 37 Comunidade 

16 junho 2012 às 22:59 17 junho 2012 at 1:36 157 Formador 

17 junho 2012 às 9:55 17 junho 2012 at 14:01 246 Formador 

17 junho 2012 às 16:58 18 junho 2012 at 13:07 1209 Comunidade 

17 junho 2012 às 18:05 17 junho 2012 at 19:32 87 Comunidade 

18 junho 2012 às 11:59 18 junho 2012 at 12:44 45 Formador 

18 junho 2012 às 12:33  18 junho 2012 at 22:10 577 Comunidade 

18 junho 2012 às 17:59 18 junho 2012 at 18:42 43 Comunidade 

19 junho 2012 às 22:54  19 junho 2012 at 23:56 62 Comunidade 

19 junho 2012 às 0:04 19 junho 2012 at 2:52 168 Formador 

19 junho 2012 às 23:16  20 junho 2012 at 11:56 760 Comunidade 

20 junho 2012 às 18:19 20 junho 2012 at 20:42 143 Comunidade 

20 junho 2012 às 20:03 20 junho 2012 at 21:12 69 Comunidade 

21 junho 2012 às 10:48 21 junho 2012 at 14:42 234 Formador 

21 junho 2012 às 21:22 21 junho 2012 at 22:45 83 Comunidade 

21 junho 2012 às 22:36 21 junho 2012 at 22:47 11 Formador 

22 junho 2012 às 0:19 22 junho 2012 at 0:28 9 Formador 

24 junho 2012 às 21:15  24 junho 2012 at 21:23 8 Comunidade 

24 junho 2012 às 23:16 25 junho 2012 at 18:22 1146 Comunidade 

25 junho 2012 às 12:07 25 junho 2012 at 16:52 285 Comunidade 

25 junho 2012 at 18:22 25 junho 2012 at 22:05 223 Comunidade 

27 junho 2012 às 0:00 28 junho 2012 at 16:13 2413 Formador 

27 junho 2012 às 10:24  27 junho 2012 at 10:26 2 Comunidade 

28 junho 2012 às 9:23  28 junho 2012 at 20:55 692 Comunidade 

28 junho 2012 às 19:39  28 junho 2012 at 20:58 79 Comunidade 

3 julho 2012 às 23:24 3 julho 2012 at 23:55 31 Comunidade 

6 julho 2012 às 12:27 6 julho 2012 at 12:54 27 Comunidade 

8 julho 2012 às 14:55  8 julho 2012 at 19:00 245 Formador 

 


