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INTRODUÇÃO 

 

À semelhança do ano anterior o ticEDUCA Júnior resulta da articulação entre duas 

entidades, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, através do Centro de 

Competência em Tecnologias e Inovação, com a Rede de Bibliotecas Escolares.  

O encontro, na sua terceira edição, é já um evento reconhecido pelas escolas como um 

espaço privilegiado de partilha dos trabalhos desenvolvidos por alunos e professores. 

Tendo como tema Aprender, Participar e Inovar, o encontro deste ano foi novamente 

um espaço de reflexão e partilha de experiências protagonizado pelos alunos e os seus 

professores, contando com 107 participantes.  

Criadas como extensão do encontro, estas atas reúnem os textos dos trabalhos 

apresentados pelos alunos participantes, sendo assim um instrumento de divulgação 

das práticas pedagógicas inovadoras desenvolvidas em Portugal, na voz dos 

protagonistas dessas mesmas práticas. 

 

A organização do III ticEDUCA Júnior 
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AMBIENTES EMERGENTES 

 
CENTRO SOLIDÁRIO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

Nuno Albano 
Ana Patrícia Rodrigues; Cristiana Domingues; Leandro Ramalho; Rui Santos 

Escola Secundária Marquês de Pombal 
albano@moredata.pt 

 

Resumo 
As necessidades de apoio social e de produção cultural por parte da população portuguesa são 
em vasta medida supridas por organizações não-governamentais, mas também estas entidades 
apresentam carências de ordem diversa, nomeadamente ao nível da realização de material 
audiovisual, multimédia e de comunicação. 

O programa do Curso Profissional de Técnico de Multimédia recomenda a realização de tarefas 
de produção deste tipo de materiais em contextos de implementação real. 

Assim, a criação do Centro Solidário de Produção Audiovisual permite dar simultaneamente 
resposta a estes dois problemas, ao disponibilizar, com custo zero para as entidades 
beneficiárias, soluções de produção audiovisual para organizações de apoio social e cultural, a 
partir das capacidades técnicas dos alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia da 
Escola Secundária Marquês de Pombal. 

Deste modo, os alunos envolvidos não só adquirem as competências técnicas requeridas no 
programa do curso, como fornecem às organizações parceiras a possibilidade de realizar 
campanhas de divulgação das suas ações.  

 

Palavras-chave: Solidariedade, audiovisual, multimédia, educação.  

 

CENTRO SOLIDÁRIO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

OBJETIVOS 

As necessidades de apoio social por parte da população portuguesa são em vasta 

medida supridas por organizações não-governamentais (ONGs), mas também estas 

entidades possuem carências, nomeadamente ao nível da produção de material 

audiovisual, multimédia e de comunicação. 

 

Por outro lado, o Curso Profissional de Técnico de Multimédia deve formar especialistas 

neste tipo de produção, os quais serão tão mais competentes quanto maior for a sua 

experiência em contexto real de trabalho. 
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Assim, a conjugação destas necessidades complementares levou à criação do Centro 

Solidário de Produção Audiovisual, o qual possui a experiência e capacidade instalada 

para fornecer soluções, sem custos para as entidades beneficiárias, viabilizando a 

componente comunicacional de outros projetos solidários em execução, mas aos quais 

faltarão competências, capacidades e equipamento, seja para a sua divulgação, seja 

para componentes de formação. 

 

Adicionalmente, a participação em projetos de cariz social e cultural, segundo opções 

que os tornam significativos para os alunos participantes, pretende contribuir não só 

para o aumento da sua competência técnica, como também para a sua tomada de 

consciência cívica. 

 

Como tal, pretendem-se atingir os seguintes objetivos: 

 Responder à necessidade de produção de material audiovisual, multimédia e de 

comunicação por parte de organizações de solidariedade social. 

 Prestar apoio social e cultural à população 

 Proporcionar aprendizagem em contexto profissional dos conteúdos 

programáticos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia. 

 Melhorar a participação cívica por parte dos alunos envolvidos. 

 

METODOLOGIA, INTERDISCIPLINARIDADE E PARTICIPANTES 

Os alunos participantes, num total de cerca de 30 alunos distribuídos por dois anos 

letivos, escolhem, no contexto de três disciplinas quais os temas a abordar, propondo 

problemas de cariz social ou cultural, soluções a implementar e ONGs com quem se 

possam estabelecer parcerias para a resolução desses problemas. Os estudantes 

possuem liberdade de escolha, embora sejam enquadrados por três professores que 

avaliarão os trabalhos realizados nas disciplinas envolvidas. Procura-se assim relacionar 

os conteúdos a trabalhar com os produtos audiovisuais produzidos. 
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Este projeto assenta largamente em métodos de ativismo social, procurando-se 

interligar a escola e o meio envolvente, numa ação bidirecional em que os estudantes 

atuam sobre a sociedade, mas onde recebem também ensinamentos do exterior. 

 

A importância da escola como força de transformação social é referida por Kelner e Kim 

(2010), que retomando os trabalhos de Freire (1970), apresentam interessantes 

conclusões, nomeadamente quando afirmam que “critical perspectives on education’s 

role in societal as well as individual developments, it can also be a democratizing force 

and promote cultural revolution and social transformation (2010, p.3). 

 

Esta interligação entre os conteúdos programáticos que os alunos devem adquirir e a 

utilização dessas capacidades técnicas em projetos sociais que lhe sejam significativos 

aumentam não só o seu conhecimento sobre as temáticas abordadas, como também as 

suas competências ao nível da pesquisa científica, não sendo de menosprezar o seu 

aumento de consciência cívica, tal como preconizado por Bencze e Carter (2011) ou Roth 

e De'sautels (2002). 

 

Ao fornecer aos alunos ferramentas de participação cívica, através do ensino 

tecnológico, mas agora enquadrados numa perspetiva de intervenção social, a escola 

passa a considerar os jovens estudantes não como futuros cidadãos, mas antes como 

cidadãos em pleno usufruto dos seus direitos e deveres cívicos, na linha do pensamento 

de Invernizzi e Williams (2009). 

 

Neste processo, os alunos vão tomando consciência do poder que lhes é dado pelo 

domínio de tecnologia Web 2.0, naquilo que Kellner e Kim (2010) afirmam ser uma 

responsabilidade de esclarecimento por parte dos professores quando demonstram 

“the vast potential of Internet media for their cultural/social/political empowerment” 

(p. 20). 

 

Note-se que muitas vezes, embora os alunos dominem de forma bastante eficiente as 

ferramentas da Web 2.0, não possuem a consciência de que estas representam um 
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potencial poderoso como utensílios de resolução de algumas questões sociais que os 

preocupam, ou seja, não entendem ainda que as ferramentas tecnológicas que já 

dominam são armas poderosas em questões de sócio-ativismo (Stegmann, Weinberg e 

Fischer, 2007). 

 

Sendo por vezes recorrente o discurso de que os jovens não se envolvem de forma ativa 

no debate político, as ferramentas Web 2.0 podem prevenir a não participação cívica, 

potenciando como afirma Giroux (2001, citado por Kelner e Kim, 2010), a 

‘‘reconstruction of democratic public life’’ (p.7). 

 

RESULTADOS E PARCERIAS 

Desde 2009 têm vindo a ser estabelecidas colaborações e protocolos quer com ONGs, 

quer com entidades públicas de alguma forma dedicadas ao apoio às populações numa 

multiplicidade de vetores, numa perspetiva de fornecimento gratuito de material 

audiovisual por parte dos alunos integrantes do Curso de Multimédia. 

 

Em paralelo, têm vindo a ser realizadas parcerias com entidades públicas e privadas na 

área do audiovisual, de modo a conseguir apoio técnico, material e formativo orientado 

para a prossecução deste projeto. 

 

Assim, entre os contactos estabelecidos, a vários níveis, contam-se a Associação 

Industrial Portuguesa (AIP), a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 

Profissional (ANQEP), a Associação Nacional de Famílias Numerosas, o Centro de 

Formação de Jornalistas (CENJOR), a Comissão Social Inter-Freguesias de Santa Maria de 

Belém e de S. Francisco Xavier, a Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas do 

Ministério da Educação (ERTE), o Exército Português, o evento Feeding 5000, a Fundação 

para a Computação Científica Nacional (FCCN), o Instituto da Educação da Universidade 

de Lisboa, o Moinho da Juventude, o Movimento Zero Desperdício, o Museu das 

Comunicações, o Museu de História Natural, a Polícia de Segurança Pública, o 

Transporte Solidário e os canais de televisão SIC e RTP, entre outros, num processo de 

abertura da escola ao exterior. 
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A divulgação dos materiais produzidos têm sido também uma componente importante 

deste projeto, procurando-se dar a conhecer o trabalho produzido em diversos eventos 

associados à educação, tanto a nível nacional como internacional, de modo a abrir ao 

exterior um processo baseado num forte empenho dos alunos envolvidos, na sua 

disponibilidade fora do horário letivo e no seu voluntariado, mas sem descurar a 

aprendizagem de conteúdos programáticos e a produção de materiais socialmente 

significativos, num contexto de interdisciplinaridade e colaboração entre alunos de 

diferentes anos letivos. 

 

REFERÊNCIAS 

Bencze, J.L., & Carter, L. (2011). Globalizing students acting for the common good. 

Journal of Research in Science Teaching, 48(6), 648-669. 

Invernizzi, A. & Williams, J. (2009). Children and citizenship. London: SAGE. 

Kellner, D. & Kim, G. (2010). YouTube, critical pedagogy, and media activism. The 

Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 32(1), 3-36. 

Roth, W.-M., & De´Sautels, J. (Eds.). (2002). Science education as/for sociopolitical 

action. New York: Peter Lang. 

Stegmann, K., Weinberg, A., & Fischer, F. (2007). Facilitating argumentative knowledge 

construction with computer-supported collaboration scripts. Computer-

Supported Collaborative Learning, 2, 421-447. 

 



III Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
8 

NÚCLEO DE ROBÓTICA ESCOLA DIGITAL 

Alunos da Escola Digital 
Professora Sara Nogueira 

Escola Digital 
info@escoladigital.com 

 

Resumo 
A Robótica tem assumido um papel cada vez mais ativo no processo educativo, sendo já 
considerada uma ferramenta pedagógica com muita utilidade. O Núcleo de robótica da Escola 
Digital tem como objetivo dinamizar e orientar atividades que envolvam a montagem, 
programação, escolha, controlo e uso de protótipos de Robótica. 

Segundo Zili (2004, citado por Gaspar, 2007) a robótica educativa para além de permitir aos 
alunos um contacto com a tecnologia presente, contribui para o desenvolvimento de algumas 
competências, como: “Raciocínio lógico (…) representação e comunicação (…) resolução de 
problemas por meio de erros e acertos (…) aplicação das teorias formuladas a atividades 
concreta (…) capacidade crítica”. 

As atividades desenvolvidas no núcleo de robótica são articuladas com conhecimentos 
adquiridos nos diferentes Cursos (Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, 
Técnico de Multimédia). 

 

Palavras-chave: Criatividade, Inovação, Projeto, Trabalho Colaborativo.  

 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

No âmbito do Núcleo de Robótica, os alunos da Escola Digital são desafiados a mobilizar 

e fortalecer os conhecimentos técnicos adquiridos no seu percurso formativo, através 

da concretização de projetos de âmbito eminentemente prático, promovendo a 

integração de conceitos diversos como programação, eletrónica, telecomunicações e 

mecânica. Assim, através de práticas de trabalho colaborativo, os alunos são orientados 

no sentido do planeamento, elaboração e execução de projetos de Robótica e 

estimulados a desenvolver a criatividade na conceção dos protótipos de robótica e na 

resolução dos desafios presentes em momentos de competição. 

 

METODOLOGIA  

No âmbito da dinamização de espaços informais de aprendizagem já existentes na 

Escola, o Núcleo de Robótica assenta na metodologia de project based learning, no 

intuito de envolver os alunos em atividades de desenvolvimento de competências e 
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aquisição de conhecimentos, através de processos organizados e estruturados, com 

vista à produção de resultados e execução de tarefas devidamente planeadas. 

Deste modo, a Escola pretende promover o desenvolvimento de competências 

científicas, técnicas, pessoais, e capacidades ajustadas às exigências do mercado de 

trabalho e da sociedade atual. 

 

Por forma a garantir o desenvolvimento de um trabalho estruturado, este projeto é 

conduzido sob a Coordenação de uma professora de Informática que orienta e 

acompanha a execução do projeto, dinamizando equipas de trabalho diferenciado que 

contribuem, de acordo com as áreas específicas de formação, para o produto final.  

A criação do Núcleo de robótica e a concretização dos projetos neste âmbito, está 

organizado em 6 etapas: 

 Etapa 1: Conceção e implementação do Núcleo de Robótica. 

 Etapa 2: Planeamento e orçamentação das atividades a desenvolver; 

 Etapa 3: Aquisição dos recursos necessários; 

 Etapa 4: Desenvolvimentos dos projetos; 

 Etapa 5: Participação em eventos locais e nacionais. 

 Etapa 6: Organização do Torneio de Robótica Inter-Escolas. 

 Etapa 7: Promoção de sessões de divulgação e workshops de forma a estimular      

                 a criatividade e aptidões na área da robótica junto da Comunidade  

                 Escolar. 

 

RECURSOS 

Os recursos que servem de suporte ao desenvolvimento dos projetos são:  

 Bot’n Roll ONE C;  

 Bot’n Roll ONE A;   

 Raspberry Pi;  

 Arduino Uno;  

 WD MINI-Q;  
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 LEGO MINDSTORMS EV3; 

 Sensores e Kits diversos; 

 Plataforma que permite elaborar percursos diversos com trajetórias e obstáculos 

de acordo com as normas das competições nacionais ou percursos livres. 

 

Todo o trabalho é desenvolvido numa Sala equipada para o efeito e no Laboratório de 

Eletrónica da Escola. 

 

Relativamente às ferramentas, é utilizado um software específico para a programação 

nas diferentes plataformas bem como ferramentas próprias à construção de robots. 

 
PARTICIPANTES 

Os participantes do projeto são alunos dos diferentes Cursos da Escola, cuja colaboração 

foi previamente definida em equipas específicas de trabalho, definidas para a execução 

das tarefas concretas que confluem para o produto global. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 Despertar o interesse dos alunos para a robótica, 

 Enriquecer a relação dos alunos com a escola potenciando o trabalho 

colaborativo e a aprendizagem informal. 

 Potenciar a aquisição autónoma de competências e conhecimentos  

 Promover projetos a desenvolver com os recursos existentes, de forma a 

estimular a criatividade e aptidões na área da robótica.  

 

 Organizar workshops para a comunidade escolar, expondo atividades 

desenvolvidas no núcleo;  

 Participar em torneio/festivais no âmbito da robótica. 
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A REDE SOCIAL FACEBOOK E A APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS E DA 

MATEMÁTICA NUM ESTUDO DE OPINIÃO 

Berta Bemhaja, Alice Rodrigues, Maria Laura Magro, Margarida Catulo,  
Eduardo Ferreira, Ema Duarte 

Agrupamento de Escolas da Lousã 
bbhaja@gmail.com; alicer.email@gmail.com; lauramagro@hotmail.com; 

margarida.catulo@sapo.pt; eduardoafescutaa@hotmail.com; ema.loureiro.duarte@sapo.pt 

 

Resumo 
As redes sociais virtuais constituem-se como parte integrante do nosso quotidiano e resultam 
de práticas de interação norteadas para a partilha e constituição de grupos que comungam os 
mesmos interesses. Os contactos sociais que se estabelecem nestas redes medeiam a interação, 
a transmissão, a partilha de informação e as dinâmicas que se estabelecem são uma forma de 
motivação para os alunos conseguirem procurar e trocar conhecimentos. 

Nesta comunicação apresenta-se uma intervenção pedagógica centrada na realização de um 
estudo de opinião, com a intervenção das disciplinas de Ciências Naturais e Matemática, em que 
são utilizadas as funcionalidades da rede social Facebook, como ambiente virtual da 
aprendizagem colaborativa, por alunos do oitavo ano de escolaridade.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem, conetivismo, estudo de opinião, Facebook, rede social.  

 

INTRODUÇÃO 

O desafio da Educação que se impõe nos nossos dias, implica preparar os jovens, futuros 

cidadãos, para a realidade de um mundo globalizado, complexo e em mudança, sem 

fronteiras, centrado no conhecimento, na capacidade individual e coletiva. Nesse 

sentido, a ação pedagógica e a aprendizagem devem mobilizar processos de formação 

individual e colaborativa, de envolvimento e partilha, numa intervenção formativa de 

cariz social e cognitivo. Etienne Wenger (2006) ao referir-se à aprendizagem social, 

enuncia o aprender como um processo inerentemente social que não pode ser separado 

do contexto no qual a aprendizagem ocorre. Partindo daquele pressuposto, face à 

expansão das redes sociais virtuais no quotidiano, os processos educativos não podem 

ignorar o papel que estas exercem no paradigma comunicacional e no acolhimento de 

comunidades de aprendizagem. 

 

Segundo Siemens (2005), nos dias de hoje é indispensável estar conetado e organizado 

em grupos distintos de forma que a aprendizagem ocorra. O que anteriormente era um 
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atributo restrito à escola alcançou novas dimensões, em que o formal, o não formal, o 

informal, o virtual e o físico merecem o mesmo valor. As comunidades de aprendizagem 

em rede impulsionam novas formas de pensar, ser e de aprender. 

 

Com o objetivo de sustentar e fundamentar a intervenção pedagógica apresentam-se 

inicialmente alguns pressupostos que justificam, no âmbito das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC), a inserção e utilização das redes sociais em dinâmicas 

de cunho conetivista e na criação de comunidades virtuais de aprendizagem. Descreve-

se depois a intervenção realizada por alunos do 8º ano de escolaridade, em que o 

Facebook constitui uma ferramenta online promotora de aprendizagem significativa em 

ambiente colaborativo, para o desenvolvimento de competências da literacia científica 

e matemática. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 

1.1 Enquadramento teórico da intervenção  

A rede social virtual Facebook pode ser utilizada como um recurso/instrumento 

pedagógico importante para promover uma maior participação, interação e colaboração 

no processo educativo, pois além de impulsionar a construção partilhada, crítica e 

reflexiva de informação e conhecimento distribuídos em prol da inteligência coletiva 

(Patrício e Gonçalves, 2010), pode também desempenhar um papel de excelência no 

debate de temáticas escolares, consolidadas na colaboração e na partilha de saberes 

entre os seus membros e entre estes e a comunidade. Allegretti et al. (2012) 

fundamentam o uso educacional da rede social virtual Facebook através das tendências 

do ensino na cibercultura, ou seja, a concepção do saber como uma edificação individual 

e coletiva, com recurso a uma aprendizagem participativa e de partilha, de autoria e 

coautoria e com capacidade de não abordar somente o currículo escolar convencional. 

Uma das potencialidades de que dispõem as redes sociais virtuais e que são inerentes à 

Web 2.0 é a comunicação síncrona e assíncrona. No Facebook a comunicação é 

difundida tanto de forma assíncrona como de forma síncrona. Neste projeto foi 

perspetivada uma maior abordagem da comunicação assíncrona, com a valorização dos 

fóruns, que se tornam vantajosos ao permitirem a argumentação e articulação de ideias, 
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o debate de opinião, uma maior flexibilidade do tempo de interação entre os 

participantes, um maior domínio no conteúdo e pertinência nas mensagens difundidas 

e publicações apresentadas. A dinâmica pedagógica associada à utilização do Facebook 

pretendeu-se neste projeto centrada na aprendizagem colaborativa, que se desenvolve 

no âmbito de uma comunidade que vincula relações em que os seus membros sentem 

que ensinam uns aos outros e aprendem uns com os outros (Gaspar, 2007).  

 

1.2 Apresentação do projeto 

1.1.1 Objetivos gerais  

Pretendeu-se criar no Facebook um ambiente online de aprendizagem colaborativa em 

que fossem desenvolvidas, no domínio da literacia científica e matemática, 

aprendizagens significativas no domínio:  

i) do conhecimento: realização de pesquisa bibliográfica; execução de atividades 

práticas; avaliação dos resultados obtidos; elaboração e interpretação de 

documentos e representações gráficas; 

ii) do raciocínio: relacionamento de evidências e explicações; confronto de diferentes 

perspetivas de interpretação; construção e/ou análise de situações alternativas que 

exijam a proposta e a utilização de estratégias cognitivas diversificadas; 

iii) da comunicação com utilização das TIC: exposição de ideias, defendendo-as e 

argumentando; análise e síntese de informação; produção de textos escritos; 

iv) da atitude: curiosidade; perseverança e seriedade no trabalho; questionamento dos 

resultados obtidos, reflexão crítica, aceitação do erro e da incerteza. 

 

1.1.2 Participantes e metodologia genérica 

A Escola deve ser responsável na formação dos sujeitos de ação e de cidadãos 

conscientes de seu papel no mundo e determinante para a aquisição dos conhecimento 

e da informação básica para o amadurecimento de atitudes responsáveis e pró ativas 

face ao ambiente e à sustentabilidade do desenvolvimento. No ano letivo 2013-2014, 

vinte e cinco alunos da turma C do 8º ano, da Escola Secundária, da Lousã, divididos em 

quatro grupos de trabalho e orientados pelas professoras da disciplina de Ciências 
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Naturais e Matemática, estão a desenvolver, no âmbito do projeto NEPSO (Nossa Escola 

Pesquisa a sua Opinião), o estudo de opinião  “Educação para o desenvolvimento 

sustentável – Qual o papel da Escola?”. As atividades a realizar integram uma 

componente teórica e prática em que através da consulta das partes interessadas - 

alunos, professores, encarregados de educação se pretende recolher dados estatísticos 

sobre a percepção dos inquiridos relativamente ao papel da Escola Secundária da Lousã 

na promoção da educação para o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento do 

projeto inclui também a criação de uma página e grupos no Facebook (Figura 1), com o 

endereço https://www.facebook.com/lousa.sustentavel, para construção, divulgação e 

partilha de conhecimentos intra /intergrupos  e com a comunidade educativa. 

  

Figura 1- Facebook  - Lousã Sustentável   

 

https://www.facebook.com/lousa.sustentavel
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1.1.3 Resultados  

Pretende-se com esta intervenção pedagógica facilitar a interação necessária para 

construção do conhecimento partilhado e viabilizar a construção de um material 

coletivo que resultará num produto partilhado com elevado conteúdo para uma 

aprendizagem significativa, pois irá emergir a partir das múltiplas perspetivas 

apresentadas, da leitura regular dos vários contributos dos vários grupos de investigação 

e também da reflexão sobre os conhecimentos pessoais e a própria aprendizagem. 

Os resultados já obtidos demonstram que, para a maioria dos intervenientes, a 

participação efetiva contribuiu para a aprendizagem de conteúdos das Ciências Naturais 

e da Matemática, em particular no âmbito da resolução de problemas, da análise de 

resultados e da reflexão crítica. 

 

REFERÊNCIAS  

Barros, D., Neves, C., Seabra, F., Moreira, J. & Henriques, S. (2011). Educação e 

tecnologias: reflexão, inovação e práticas. Retirado de  

http://pt.scribd.com/doc/53937491/e-Book-Completo-FINAL, em janeiro 15, 

2014.  

Allegretti, S., Hessel , A., Hardagh, C. & Silva, J.(2012). Aprendizagem nas redes sociais 

virtuais: o potencial da conectividade em dois cenários. Revista Cet, Vol. 1, nº 2. 

Retirado  de 

http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.wordpress.com/24-

2/, em janeiro 13, 2014. 

Gaspar, M. I. (2007). Aprendizagem colaborativa online. Jornadas Online sobre 

Comunidades Virtuais de Aprendizagem, 8-17 de fevereiro de 2007. Retirado de 

http://www.aprende.com.pt/fotos/editor2/gaspar.pdf, em fevereiro 12, 2014. 

Patrício, M. & Gonçalves, V. (2010). Facebook: rede social educativa? In I Encontro 

Internacional TIC e Educação. Lisboa: Universidade de Lisboa, Instituto de 

Educação. 

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for a digital age. International 

Journal of Instructional Technology and Distance Learning. Retirado de 

http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm, em fevereiro 12, 2014. 

http://pt.scribd.com/doc/53937491/e-Book-Completo-FINAL
http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.wordpress.com/24-2/
http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.wordpress.com/24-2/
http://www.aprende.com.pt/fotos/editor2/gaspar.pdf
http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm


III Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
17 

Wenger, E. (2006). Communities of practice: a brief introduction. Institute for research 

on learning. Retirado de http://www.ewenger.com/theory,em janeiro 20, 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ewenger.com/theory


III Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
18 

PROJETOS E PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR COM AS TIC 

 
STORYBIRD - WEB 2.0 AO SERVIÇO DAS APRENDIZAGENS E DO SUCESSO 

Maria Cristina Rocha (PB) 
Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo 

mcrisroch@gmail.com 

 

Resumo 
Designado por Storybird, este sítio virtual promove a escrita, de forma inovadora, com recurso 
a conjuntos de ilustrações construídas por artistas e animadores de várias partes do mundo. 
Esta tecnologia permite a interação entre famílias, amigos, professores e alunos, de forma mais 
profissional ou amadora. Atualmente, tem cerca de cinco milhões de histórias criadas, tendo-se 
tornado numa das maiores comunidades de contadores de histórias escritas a nível mundial. 

O nosso projeto pretende o desenvolvimento de capacidades ligadas ao domínio da 
composição/expressão escrita e começou por ser implementado nas bibliotecas escolares do 
agrupamento, pela Professora Bibliotecária que procurou dinamizar a sua utilização dentro do 
departamento de línguas, provocando a experimentação e consequente fidelização por parte 
dos alunos. Hoje alargado a diferentes disciplinas de Línguas, este projeto serve a promoção do 
gosto pela escrita criativa, da crítica construtiva, da leitura e partilha, sendo submetidos os 
trabalhos a votação e concursos nas turmas, ou objeto de avaliação individual ou de pares, 
consoante a necessidade dos alunos e a programação do docente.  

 

STORYBIRD AO SERVIÇO DA LÍNGUA E DA ESCRITA 

Este projeto apresenta como objetivos gerais a promoção de escrita criativa, aliada à 

leitura, junto dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, com dificuldades de 

adaptação e com dificuldades ao nível de escrita e de leitura, tendo sido generalizado a 

todos os níveis de ensino ao longo dos últimos dois anos. 

 

Atualmente contamos com trabalhos em língua portuguesa, espanhola e inglesa, sendo 

que as docentes de espanhol do nosso agrupamento estão a mobilizar os alunos para a 

escrita em pares. Os alunos que solicitam a sua inscrição na Biblioteca Escolar (BE), para 

poderem aceder à plataforma, após darem como terminado o trabalho escrito, podem 

ver a sua história/livro publicado no blogue da BE, permitindo o acesso à família e 

amigos. No que concerne a Biblioteca Escolar, a dinamização é mais livre. Na disciplina 

de Espanhol, estão três turmas a trabalhar com a respetiva docente, atingindo um total 

de setenta. No 7º ano, estão inscritas duas turmas de espanhol. Na disciplina de 

Português estão inscritas duas turmas do 7º ano e três de 5º ano, nesta plataforma. Há 
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ainda um número, ainda pouco significativo, de alunos de 1º ciclo, que já desenvolvem 

alguns trabalhos, quando usam a BE. 

 

Ao todo, cerca de 250 alunos trabalham no STORYBIRD e cerca de oito professoras 

dinamizam o projeto. 

 

Ao nível dos utilizadores da BE, neste momento temos duas contas abertas, com cerca 

de 70 alunos registados, os quais têm diversos trabalhos realizados, sendo o livre acesso 

determinante para a produção dos trabalhos.  

 

A metodologia para a implementação do projeto, começou pela sua apresentação às 

turmas, a cargo da professora bibliotecária, após ter sido divulgada esta ferramenta 

junto dos docentes do departamento de línguas e ao nível do Conselho Pedagógico. Foi 

marcado um encontro com cada turma, na Biblioteca Escolar que conta com um número 

muito satisfatório de computadores, e a sessão de apresentação da plataforma decorreu 

com duas dinâmicas diferentes: numa primeira parte (quarenta e cinco minutos), foi 

mostrado o sítio e dados a conhecer os procedimentos mais básicos na ótica do 

utilizador. Acentuou-se a importância do cumprimento de regras básicas de Segurança 

da Internet e metodologias de utilização ao nível da disciplina, de acordo com 

orientações do docente responsável. Numa segunda parte (quarenta e cinco minutos), 

o aluno é convidado a experimentar, a explorar o sítio e a criar a sua obra. 

 

Neste momento, alunos já experientes são convidados a explicar aos alunos novos. No 

trabalho desenvolvido ao nível da Biblioteca Escolar, a divulgação e promoção destas 

atividades foi realizada de forma personalizada, no início dos anos letivos, à medida que 

os alunos visitavam o espaço sem nenhuma atividade prévia para realizar, em jeito de 

convite/desafio. 

 

Como principais resultados, verificou-se, ao nível de alunos com Currículo Educativo 

Individual que a sua acuidade para ordenação de imagens de modo a dar coerência a 

uma história melhorou, levando a um discurso oral também mais coerente, na criação 
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de algo novo. Nos restantes alunos, a produção de trabalho aumentou, levando a uma 

progressão na correção ortográfica, pontuação e ordenação de ação no texto narrativo. 

Alunos que manifestavam muita timidez e insegurança revelaram-se muito autónomos 

e criativos. O lado lúdico e a beleza das imagens permitiu que alunos que afirmavam não 

saber escrever ou não gostar mudassem a forma de pensar e expressar. 

 

STORYBIRD – ESPECIFICIDADE DE UMA PLATAFORMA 

Storybird apresenta-se como um sítio da internet seguro, protegido por adultos que 

visam estabelecer uma plataforma de escrita criativa, para público escolar: estudantes, 

professores e pais. Está também aberto a receber conjuntos de desenhos pelo que a 

vertente Artistas também é uma realidade, na qual estabelecem contratos e honorários. 

É um sítio que funciona com a língua inglesa, pelo que se deve ver como uma mais-valia, 

dado que o aluno vai interiorizando vocabulário à medida que escreve. 

 

Promove literacias diversificadas, que se assimilam de forma transversal, desde 

literacias relacionadas com as Tecnologias da Informação, Tecnologias digitais, Literacias 

da Escrita e da Leitura da Língua  Materna e da Língua Inglesa, devido à forma como o 

sítio funciona, mas também pelo imenso número de obras escritas, que divulgam o 

vocabulário inglês. 
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JORNAL 15 PAUS 

Alunos da Escola Digital 

Professores Susana Fonseca e Pedro Cruz 

Escola Digital 
info@escoladigital.com 

 

Resumo 
No âmbito do Núcleo de Português, os alunos da Escola foram desafiados a criar um projeto 
jornalístico inovador, com o intuito de articular as diferentes áreas de formação, socioculturais 
e técnicas, de todos os alunos da Escola. Assim, foi lançado o desafio, estruturado o projeto de 
acordo com os interesses, motivações, conhecimentos e competências dos alunos que 
contribuíram com textos, fotografias, desenhos, ilustrações e outros elementos, compondo 
assim um produto digital que retrata não só as competências técnicas dos alunos, como a 
capacidade de trabalho colaborativo e a sua grande criatividade. 
 

Palavras-chave: Criatividade, Inovação, trabalho colaborativo.  

 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

No âmbito do Núcleo de Português, os alunos da Escola foram desafiados a criar um 

projeto jornalístico inovador, de caracter global, abrangendo todos os alunos da Escola 

Digital. 

 

Foi criada uma Redação fixa, constituída por 16 alunos em que cada um se 

responsabilizou por uma Área/Secção, previamente definida colaborativamente. Para 

além disso, com o intuito de articular as diferentes áreas de formação, socioculturais e 

técnicas, todos os alunos da Escola foram desafiados a contribuir com textos, 

fotografias, desenhos, ilustrações, compondo assim o Jornal 15 Paus.  

 

METODOLOGIA  

O projeto, desenvolvido no âmbito da dinamização de espaços informais de 

aprendizagem já existentes na Escola, assentou na metodologia de aprendizagem por 

projetos, no intuito de envolver os alunos em atividades de desenvolvimento de 

competências e aquisição de conhecimentos, através de processos organizados e 

estruturados, com vista à produção de resultados e execução de tarefas devidamente 

planeadas. 
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Deste modo, a Escola pretende promover o desenvolvimento de competências 

científicas, técnicas, pessoais, e  capacidades ajustadas às exigências do mercado de 

trabalho e da sociedade atual. 

 

Por forma a garantir o desenvolvimento de um trabalho estruturado, este projeto foi 

conduzido sob a Coordenação de um professor de Português e um professor de Desenho 

Técnico e Análise Gráfica que orientaram e acompanharam a execução do projeto.  

 

As ferramentas suporte ao desenvolvimento do projeto utilizadas foram: (i) Adobe 

Photoshop CS5, para edição de imagem; (ii) Publisher, para elaboração do layout do 

Jornal com texto, fotografías, ilustrações e outros elementos. 

 

O desenvolvimento do projeto foi organizado 6 etapas: 

 Etapa 1: Concepção de projeto e distribuição de tarefas. 

 Etapa 2: Desenvolvimento do pré-projeto e planeamento do design; 

 Etapa 3: Desenvolvimento do Jornal em formato digital, integrando todos os  

                conteúdos. 

  Etapa 4: Publicação online do Jornal   

                 http://issuu.com/jornal15paus/docs/jornal, com divulgação nos  

                 principais suportes de comunicação da Escola (site e Facebook) 

 Etapa 5: Impressão de teste e reorganização da estrutura do projeto, para  

                publicação em papel. 

 Etapa 6: Impressão final e distribuição do Jornal 15 Paus. 

 

PARTICIPANTES 

Os participantes do projeto são alunos dos diferentes Cursos da Escola, cuja colaboração 

foi previamente definida. Na Redação fixa foram integrados alunos da turma do 2ºano 

do Curso Profissional de Técnico de Desenho Digital e do Curso Técnico de Fotografia, 

http://issuu.com/jornal15paus/docs/jornal
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do 3º ano do Curso de Técnico de Animação 2D3D e do Curso de Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informações. Colaboraram ainda diversos alunos de todos os anos/cursos 

da Escola. A coordenação do trabalho ficou a cargo dos Professores Susana Fonseca e 

Pedro Cruz. 

 

PRODUTO DESENVOLVIDO 

O Jornal 15 Paus http://issuu.com/jornal15paus/docs/jornal 
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QU@NDO @ INOV@Ç@O É T@NT@ O MUNDO @V@NÇ@ 

Isabel Aleixo1 

Ângelo Zemoura, Catarina Andrade, Fátima Pereira, Mónica Martins, Vera Martins, 
Alexandre Monteiro, 

1Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela / E.B. Sophia de Mello Breyner 
isabel.aleixo@sapo.pt 

 

 

Resumo 
O recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação pressupõe que sejam 
desenvolvidos mecanismos de ação. 

Mais do que o desenvolvimento de uma capacidade de manipulação de computadores, a 
capacidade de fazerem uma reflexão crítica sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, 
bem como sobre as suas possibilidades de utilização pedagógica fizeram com que a nossa linha 
de ação se paute pela utilização e rentabilização destas tecnologias postas ao serviço de uma 
área cientifica, nomeadamente a de uma lingua estrangeira. 

Pretendemos desta forma, valorizar e enriquecer um sem número de competências que 
permitem uma maior facilidade na implementação de novos modelos curriculares com maior 
ênfase em competências transversais e também na realização de tarefas de modo autónomo 
por parte dos alunos. 

Assim, desenvolvemos metodologias de aplicação das Tecnologias no processo de ensino / 
aprendizagem, através da produção de materiais de apoio ao ensino e sua disponibilização 
online, prolongando os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço. 

 

Palavras-chave: tecnologia, criatividade, inovação 

 

PROJETO: APPROCHE COMUNICATIVE DE LA  LANGUE FRANÇAISE AU 1ER CYCLE 

1.1 Caracterização geral do projeto 

O presente projeto insere-se num mais vasto designado de SELF ( Séction Européenne 

de Langue Française) .Está a ser desenvolvido no 3º Ciclo do Ensino Básico abrangendo 

todos os alunos de 7º e 8º anos de escolaridade no âmbito das áreas curriculares de 

Língua Francesa, História e Geografia. 
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Como indicadores que identificam o projeto podemos apresentar os seguintes: 

i) Objetivo geral: promover a utilização / rentabilização e valorização das TIC enquanto 

recurso de ensino e de aprendizagem. 

ii) Âmbito: áreas curriculares de  Língua Francesa, História, Geografia, estando já em 

curso  as áreas  de Língua Inglesa, Ciências Fisico-Quimicas e Ciências Naturais. 

iii) Participantes: duas turmas de 7º ano, uma turma de 8º ano de escolaridade num 

universo de 100 alunos, três professores e restante comunidade escolar. 

iv) Ação: dinamização de atividades que propiciem um processo de aprendizagem 

quer para os dinamizadores quer para os destinatários  num sistema de auto 

orientação e coorientação, em ambiente de laboratório de linguas virtual em sala 

de aula com recurso a explorações e realizações individuais. O produto final 

assume-se sob a forma de materiais didáticos diversificados: apresentações em ppt 

/ prezi, voki, incredibox, Pearltrees, campanhas publicitárias e de sensibilização e 

finalmente comunicações públicas onde interagem com outros públicos no sentido 

de promoverem o recurso a ferramentas digitais como meio de aprender. 

v) Ateliers: os alunos apresentam o projeto lecionando sessões enquanto orientadores 

e mediadores (aluno –tutor) do saber perante o grupo de alunos do 7º ano de 

escolaridade e o 1º Ciclo do Ensino Básico envolvendo alunos do 2º e 4º anos de 

escolaridade. Desta forma, pretende-se que os alunos iniciem o seu processo de 

aprendizagem em Língua Francesa o mais precoce e pedagogicamente possivel. 

 

1.2 Justificação do projeto 

A raiz cultural destes alunos é de origem Africana, Cigana e Caucasiana, sendo, na sua 

maioria, oriundos de classes sociais desfavorecidas, de famílias deslocadas de outras 

culturas, nomeadamente de Cabo Verde. Têm hábitos e tradições específicas.  

 

 No quadro de sociedades cada vez mais multilingues e multiculturais, tem-se assistido 

a uma mudança no paradigma do ensino de línguas na Europa. É neste contexto que a 

União Europeia relança a importância das línguas estrangeiras de modo a criar 
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condições de incentivo à mobilidade e à cooperação a nível europeu: «apenas através 

de um melhor conhecimento das línguas vivas europeias se conseguirá facilitar a 

comunicação e a interação entre Europeus de línguas maternas diferentes, por forma a 

promover a mobilidade, o conhecimento e a cooperação recíprocas na Europa e a 

eliminar os preconceitos e a discriminação» (1). Colocam-se novos desafios aos jovens 

cidadãos europeus: «cultiver une compréhension mutuelle à des atteintes massives aux 

droits fondamentaux de la personne humaine» (2). 

 

 Assim, preparar cada cidadão europeu tornou-se numa preocupação primordial das  

práticas educativas, dando ao ensino-aprendizagem de línguas uma renovada 

importância, uma vez que «apprendre une autre langue ouvre l’accès  tout en 

encourageant la compréhension interculturelle et en contribuant à faire reculer la 

xénophobie» (3). 

 

Com o presente projeto promove-se a interdisciplinaridade e a exploração de recursos 

digitais os quais têm contribuído para a resolução de dificuldades e acima de tudo têm 

elevado os níveis de interesse, (des) empenho, dedicação e esforço postos ao serviço da 

criatividade. 

 

1.3 Desenvolvimento do projeto 

A matriz do projeto levado a cabo pelas professoras de Francês, História e Geografia 

contempla uma forte componente de interdisciplinaridade envolvendo unidades 

temáticas das diferentes áreas, as quais se encontram plasmadas nas imagens que se 

seguem. 

 

Assim, na figura 1 observa-se o princípio que pauta todo o projeto consistindo na 

capacidade de o aluno aprender a fazer uma correta selecção da informação a par de 

uma adequação viável aos conteúdos. 
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Figura 1- orientação dada pelos alunos tutores 

 

 

Segue-se o trabalho desenvolvido nas diferentes unidades curriculares: figuras 2 e 3 

onde se pode constatar o modo como se procede à caracterização de personagens com 

recurso  ao programa  incredibox após a utilização da Bubblaka. 

 

Figura 2 – caracterização com recurso a programação musical 

 

 

Figura 3 – construção de uma pequena descrição in  Bubblaka 
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Na figura 4 os alunos estabelecem a correspondência entre os conteúdos  que aprendem 

nas diferentes áreas curriculares. 

 

Figura 4- conteúdos lecionados 

 

 

 

No que concerne aos conteúdos de História deu-se inicio à realização de trabalhos 

subordinados a diferentes temáticas, onde são abordados conceitos referentes às 

diversas unidades como se depreende da figura 5, 6 e 7 abaixo indicadas. 

 

Figura 5 -  Manual Histo-Francês 
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Figura 6 -  História e Evolução da sétima arte 

 

 

 

Figura 7 -  Estudo da Clonagem                

 

 

1.4 Resultados 

 Os alunos revelam capacidade de autonomia bem como denotam uma elevada auto 

estima na realização dos seus trabalhos. Quanto ao seu papel de mediadores começam 

a ver o fruto do seu empenho e dedicação, através do entusiasmo e envolvimento dos 

colegas mais pequenos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6XYkiQa9q9lhmM&tbnid=iqgS2bbXdk1Z6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cv.vic.gov.au/stories/tv50-anniversary-of-television-in-australia/7143/mitchell-16mm-news-camera/&ei=fTTyUvigLMW70QXz0oDgBQ&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNFZ48S1dR96APZgrjP7D4eLXMGfBQ&ust=1391691245219835
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DIÁRIOS DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO DIDAPAGES E 

DE UMA PLATAFORMA MOODLE NAS ÁREAS CURRICULARES DE 

EDUCAÇÃO MUSICAL E CIÊNCIAS NATURAIS 

Olga Tavares  
EB 2.3 Almeida Garrett; olgatava@gmail.com 

 

Resumo 
O presente artigo relata uma experiência pedagógica, ainda a decorrer, levada a cabo por duas 
turmas do 5º ano de escolaridade nas disciplinas de Educação Musical e de Ciências Naturais, 
que consiste na construção de livros Interativos com o recurso ao Software Didapages e à 
utilização de dispositivos móveis. A partilha destes recursos foi feita através de uma plataforma 
Moodle. 

Os alunos envolvidos neste projeto tiveram a oportunidade de entrar em contacto com 
produções literárias interativas. Os resultados indicam que o uso das tecnologias de informação 
e comunicação estimula a troca de saberes entre os envolvidos, valoriza a criatividade e favorece 
a mediação de processos colaborativos de aprendizagem.  

 

Palavras-chave: aprendizagem colaborativa, plataforma Moodle, construção de livros 
Interativos, telemóvel.  

 
 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

Quando se analisa a história do ser humano, constata-se que este e a natureza sempre 

mantiveram uma relação mediada pelas tecnologias, foi esta a forma que o homem 

encontrou para fazer face às adversidades do meio que o rodeia. Na sociedade 

contemporânea verifica-se que esta mediação é mais marcante, pois, o 

impulsionamento das tecnologias do século XX e, atualmente, no século XXI, 

determinam e imiscuem-se em todos os sectores sociais da atividade humana (Blanco & 

Silva, 1993).  

 

Os atuais alunos do ensino básico / secundário correspondem ao conjunto de cidadãos 

que nasceram sob o advento da grande evolução tecnológica. No seu mundo, como 

refere Ramos et al (2011) já está integrada a internet, telemóvel, netbooks, tablet, 

portáteis, televisão, vídeos em alta definição e, como constata Castells (2007:36) novos 

diapositivos de comunicação são disponibilizados, “num ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e o seu uso.” De facto, as novas tecnologias possibilitam 
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que os alunos passem a ser os escritores e editores do seu conhecimento, deixando para 

trás o papel de meros recetores da informação.  

 

1.1 PROJETO 

Tendo em consideração que:  

 A formulação de projetos que promovam a interatividade dos alunos 

contemplando as inovações tecnológicas, possibilita que a escola passe a ser um 

espaço onde a aprendizagem ultrapassa as suas próprias paredes e limites 

físicos;  

 Hoje em dia o telemóvel faz parte da vida das pessoas e as camadas mais jovens 

têm acesso ao mesmo, cada vez mais cedo. As suas funcionalidades deixaram de 

se limitar a estabelecer a comunicação oral. As últimas gerações de telemóveis 

possuem ficheiros de MP3, acesso à Internet, rádio, gravam, captam imagens, 

permitem efetuar download de vídeos, etc., o que, para as escolas, não 

representa custo, pois os alunos possuem esta ferramenta. 

 

Neste enquadramento decidiu-se, no presente ano letivo, elaborar livros digitais 

interativos denominados Diários de Aula. Delinearam-se como finalidades principais as 

seguintes: 

I. Produção de livros digitais – Diários de aula – utilizando o Software Didapages e 

recorrendo às funcionalidades dos dispositivos móveis; 

II. Desenvolver nos alunos a capacidade de trabalhar em grupo, tendo por objetivo 

a pesquisa, a análise e a organização de informação partindo dos temas e das 

pistas fornecidas pelas docentes; 

III. Complementar o trabalho desenvolvido nas aulas de Educação Musical e 

Ciências Naturais desenvolvendo com os alunos materiais de apoio, de estudo e 

autoestudo. 
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1.1.1 Participantes 

Participaram 42 alunos de duas turmas do 5º ano da EB 2.3 Almeida Garrett e as 

professoras das áreas curriculares disciplinares de Educação Musical e de Ciências 

Naturais. 

 

1.2 METODOLOGIA 

1.2.1 Recursos utilizados 

Plataforma Moodle - como referem Alves e Brito (2005) o Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) é um ambiente virtual de aprendizagem. Na 

realidade trata-se de um pacote de Software Livre que permite criar disciplinas baseadas 

na Internet e em sítios Web. Devido às suas caraterísticas e funcionalidades, 

nomeadamente já tem no seu sistema incorporado ferramentas às quais o professor 

pode recorrer para criar os seus materiais e atividades; possibilidade de 

calendarização/envio de tarefas a realizar pelos alunos; introdução de videoclips, áudio 

e de outros media como apoio à aprendizagem e possibilidade de comunicação em 

tempo real. Optou-se pela criação através deste Software de uma página (onde alunos 

e professores estavam inscritos) como meio de partilha dos Diários de Aula e das 

atividades desenvolvidas. 

 

Utilização do software Didapage para a criação de livros interativos. A voz off e as 

melodias interpretadas com instrumentos, foram gravadas durante as aulas ou em casa 

pelos alunos com o recurso aos dipositivos móveis. 

 

1.3 ETAPAS 

1.3.1 Primeira etapa - ambientação 

Inscrição dos alunos e esclarecimento da navegabilidade na Moodle; noções básicas de 

processamento de texto, de utilização do PowerPoint e do Windows MovieMaker. 

 

1.3.2 Segunda etapa - Preparação 

Realização de diferentes tarefas propostas pelas professoras em sessões assíncronas 

(efetuadas em casa, na biblioteca ou em outro local em que o aluno tenha acesso à 
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Internet), nomeadamente: gravação áudio e vídeos; realização de pesquisas e seleção 

da informação; recolha de imagens através da internet ou dispositivos móveis; criação 

de pequenos vídeos; elaboração de pequenos textos informativos; esclarecimentos de 

dúvidas e avaliação das atividades. 

 

1.3.3 Terceira etapa – Produção e publicação 

Seleção do material a ser utilizado na elaboração dos Diários de Aula; utilização da 

técnica de rodízio no manuseio do computador, para que todos pudessem ter a 

experiência de manipular o programa ao nível da inserção das imagens, textos e sons; 

publicação dos livros digitais na plataforma Moodle, rompendo desta forma com os 

limites físicos da sala de aula. 

 

Estas atividades foram inspiradas no modelo de aprendizagem colaborativa proposto 

por Reid et al (1989) e que contempla cinco fases: (1) envolvimento, (2) exploração, (3) 

transformação, (4) apresentação e (5) reflexão. 

 

1.4 CONCLUSÃO 

Neste momento, os computadores e o uso da internet estão a ser facultados a níveis 

etários cada vez mais jovens de modo a que Portugal recupere a média europeia, no que 

diz respeito aos índices de competitividade, baseados no conhecimento, na tecnologia 

e na inovação. 

 

A pensar nisso, desde cedo orientou-se este projeto no sentido de criar um intercâmbio 

entre professoras e alunos, mediado pelas tecnologias. Ao delinear esta meta, tornou-

se evidente que se iria tentar desenvolver um conjunto de objetivos que levassem à 

possibilidade de produzir Objetos de Aprendizagem em parceria com os alunos e 

disponibilizá-los para o estudo da disciplina de Educação Musical e Ciências Naturais. Em 

síntese “Diários de Aula” valoriza a construção coletiva, a criatividade, a aprendizagem 

através da imagem, do audiovisual, das trocas e da constante interação entre alunos e 

professoras. Privilegiando o cognitivo e o intuitivo, ao mesmo tempo privilegiando a 

interdisciplinaridade. 
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Quando questionados a quase totalidades dos alunos referiu que gostou de participar 

na elaboração dos livros digitais e do trabalho colaborativo desenvolvido. Todos são 

unânimes em considerar que este tipo de atividades promove a criatividade e a 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) com um fim educativo. 
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UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA EDUCATIVA EDMODO NA INTEGRAÇÃO, 

COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO ONLINE NA DISCIPLINA DE INGLÊS 

Conceição Malhó Gomes; Albertina Fernandes 
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, Coimbra 

cfmalho@gmail.com; tina.fernandes36@gmail.com 
 

Resumo 
O artigo relata uma experiência pedagógica, ainda em curso, que envolve alunos de uma turma 
do 7º ano, na qual se inclui um aluno com Trissomia 21, duas professoras de inglês e a Biblioteca 
Escolar. Centra-se na inclusão de todos os alunos da turma e na melhoria das capacidades de 
ouvir, falar, ler e escrever na disciplina de inglês através da utilização da plataforma educativa 
Edmodo. 

O projeto surge como resposta aos problemas identificados na turma, nomeadamente na 
disciplina referida: fraca vinculação do aluno com necessidades educativas especiais com os seus 
pares e problemas ao nível do desenvolvimento das capacidades comunicativas de todos os 
intervenientes. 

Assente nos pressupostos do modelo Constructivist Learning Environments de Jonassen (1999), 
esta experiência visa promover o aperfeiçoamento da língua inglesa no ensino básico através da 
utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, numa perspetiva de integração, 
comunicação e colaboração online de todos os alunos. 

 

Palavras-chave: plataforma Edmodo, inglês, ensino e aprendizagem, necessidades educativas 

especiais. 

 
 

INTRODUÇÃO  

A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na sala de aula 

representa uma apropriação do conhecimento informal para a melhoria do ensino e 

aprendizagem e, no caso em estudo, para a aquisição de capacidades comunicativas em 

inglês, como língua estrangeira (LE), no ensino básico. 

 

Por outro lado, a gestão de plataformas educativas revela-se um dado estratégico na 

construção do conhecimento e apropriação de capacidades no domínio da educação 

online que “deve procurar satisfazer um conjunto mínimo de etapas” (Figueiredo, p. 35) 

antes de ser posta em prática. 
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Outro aspeto relevante deste projeto centra-se no princípio da inclusão, 

consubstanciado em diplomas legais, nomeadamente no Decreto-Lei nº 3/2008 (7 de 

janeiro). 

 

Assim contextualizado, com base no modelo Constructivist Learning Environments (CLE) 

de Jonassen (1999), pretende-se com esta experiência pedagógica que o conhecimento 

seja individualmente construído e socialmente co-construído pelos alunos. 

 

Nestes pressupostos, iniciámos com os alunos de uma turma do 7º ano uma experiência 

pedagógica com recurso à utilização da plataforma educativa Edmodo para inclusão de 

todos, para o desenvolvimento das capacidades básicas do inglês (ouvir, falar, ler, 

escrever) e para a aprendizagem da comunicação e da colaboração online através de 

ambientes virtuais. 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Esta experiência pedagógica tem por base o modelo CLE (Jonassen, 1999) de acordo com 

o qual são desenvolvidas atividades e desenhadas estratégias ativas que fomentam a 

exploração, articulação e reflexão por parte dos alunos. 

 

A utilização da plataforma Edmodo surge como suporte desta experiência na qual os 

recursos utilizados (fornecido pelas professoras e, posteriormente, produzidos pelos 

alunos) são trabalhados de acordo com o ritmo dos discentes e potenciam a 

aprendizagem baseada em tarefas comunicativas e no trabalho colaborativo. 

 

1.1 OBJETIVOS  

- Desenvolver as capacidades de ouvir, falar, ler, escrever em inglês. 

- Desenvolver o interesse dos jovens na LE através de aprendizagens ativas e com 

recurso às TIC. 

- Promover a inclusão do aluno com necessidades educativas especiais (NEE). 

- Desenvolver a comunicação e colaboração online. 
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1.2 PARTICIPANTES 

- Uma turma do 7º ano (18 alunos) da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, 

Coimbra. 

- Duas professoras de Inglês. 

 

2. A PLATAFORMA EDUCATIVA EDMODO 

Edmodo é uma plataforma gratuita de aprendizagem colaborativa que permite uma 

utilização segura para professores e alunos pois nela é possível criar grupos fechados de 

aprendizagem. Fundada em setembro de 2008, na Califórnia, com o lema “Where 

Learning Happens”, serve atualmente cerca de 33.000.000 de utilizadores e apresenta-

se como site educativo. Permite a criação de um ambiente virtual de aprendizagem no 

qual podem ser apresentados, discutidos e/ou avaliados trabalhos pedagógicos. Os 

alunos podem interagir uns com os outros e os professores/administradores detêm total 

controlo e visibilidade sobre o que se coloca no grupo. 

 

Na plataforma é possível embeber vídeos, introduzir links/comentários, calendarizar 

tarefas direcionadas ao grupo de alunos ou criar subgrupos de aprendizagem, criar 

calendários de eventos; os alunos podem enviar os trabalhos realizados para o professor 

corrigir e avaliar, fornecendo feedback imediato. 

 

A escolha desta plataforma foi determinada pelo seu design, características e 

funcionalidades que permitem o desenvolvimento das capacidades de ouvir, falar, ler, 

escrever em inglês. 

 

3. INCLUSÃO EDUCATIVA 

Desde a Lei de Bases (1986) até à publicação do Decreto-Lei nº 3/2008 (7 de Janeiro) 

que a preocupação pela inclusão dos alunos NEE tem sido uma constante. No caso em 

estudo, e pela aplicação das TIC em sala de aula, pretendeu-se implementar “um novo 

modelo de escola em que é possível o acesso e a permanência de todos os alunos e onde 

os mecanismos de seleção e discriminação, (…) são substituídos por procedimentos, 

identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem” (Glat, 2007, p.16).  
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4. A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

1ª FASE: Início em janeiro de 2014, em aulas quinzenais de 90min.; reflexão sobre os 

objetivos da experiência; utilização da plataforma Edmodo através da criação do grupo 

fechado “7th Grade Class A”. 

 

2ª FASE: utilização de podcasts, textos escritos, links sobre situações reais de 

comunicação; desenvolvimento de exercícios de várias tipologias de acordo com as 

capacidades e ritmos de aprendizagem dos alunos. 

 

3ª FASE: produção e inclusão de materiais elaborados pelos alunos com tarefas a serem 

realizadas pelos colegas em contexto de sala de aula e/ou na Biblioteca Escolar. 

 

5. AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

São objeto de avaliação (ao longo do processo): 

- atitudes dos alunos face à inclusão do aluno NEE; 

- conhecimentos adquiridos respeitantes às capacidades do inglês; 

- grau de satisfação dos alunos; 

- utilização das TIC. 

 

REFERÊNCIAS 

Decreto-Lei nº 3/2008 (7 de janeiro) 

Figueiredo, A. D. (2009). Ensino Online. Ensino Online e Aprendizagem Multimédia, 31-

55. Lisboa: Relógio D’Água Editores. 

Glat, R. (organização e edição), 2007, Educação Inclusiva: Cultura e Cotidiano Escolar, 

Questões Atuais em Educação Especial, Rio de Janeiro, 7 Letras.  

 Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. In C. M. 

Reigeluth (Ed.), Instructional design theories and models: A new paradigm of 

instructional theory, Volume II, pp. 215-239). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

 

 



III Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
40 

A UTILIZAÇÃO DE NARRATIVAS DIGITAIS NO ENSINO DE MULTIMÉDIA: 

APLICAÇÃO NUM CURSO VOCACIONAL DO 3º CICLO 

Angélica Cardoso, Paulo Torcato 
Escola Secundária Arco-Íris, Portela, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

asmp.cardoso@gmail.com; paulo.torcato@gmail.com 
 

Resumo 
O presente artigo é um resumo de um projeto de uma intervenção de prática simulada (projeto 
de intervenção), no âmbito do ensino de Multimédia, através de Narrativas Digitais, apoiado na 
metodologia de Ensino Baseado em Projeto (Project Based Learning), que foi realizado na 
disciplina de Programação e Multimédia, de uma turma do curso vocacional do 3º ciclo da Escola 
Secundária Arco-Íris (Portela), no presente ano letivo 2013/2014. 

O processo das Narrativas Digitais e a metodologia do Ensino Baseado em Projeto assentam em 
características do tipo colaborativo que visam estimular a participação e o envolvimento ativo 
dos alunos, através da criação de narrativas digitais, permitindo ao mesmo tempo desenvolver 
a imaginação, a criatividade e as capacidades expressivas e autorreflexivas dos alunos. 

Os cursos vocacionais do 3º ciclo destinam-se a “alunos a partir dos 13 anos de idade que 
manifestem constrangimentos com os estudos do ensino regular e procurem uma alternativa a 
este tipo de ensino, designadamente aqueles alunos que tiveram duas retenções no mesmo 
ciclo ou três retenções em ciclos diferentes” (Portaria n.º 292-A/2012 de 26 de setembro do 
Diário da República). 

O projeto de intervenção procurou verificar em que medida a utilização das Narrativas Digitais 
apoiadas em Ensino Baseado em Projeto se revelou como uma abordagem adequada ao 
processo de ensino-aprendizagem de Multimédia em alunos dos cursos vocacionais, num 
contexto interdisciplinar com a disciplina de Ciências da Natureza. 

 

Palavras-chave: Curso vocacional, Narrativas Digitais, Multimédia, Project Based Learning, 

Digital Storytelling. 

 
 
PLANEAMENTO DO PROJETO 

Com o lema “APRENDER FAZENDO”, o projeto de intervenção na disciplina de 

Programação e Multimédia (PM) visou realizar um processo de criação de um vídeo 

temático (de 2 a 4 minutos) sobre Catástrofes Naturais, do programa da disciplina de 

Ciências da Natureza (CN), para publicação na internet e partilha com a comunidade 

escolar. O projeto foi coordenado a nível da disciplina de PM pelo professor Paulo 

Torcato. 
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O projeto de intervenção inseriu-se nas metas curriculares da disciplina, no módulo de 

Multimédia, e foi planificado para um total de 8 aulas de 90 minutos.  

 

Para o efeito, o projeto de intervenção foi estruturado da seguinte forma: 

 Explicação do projeto de Multimédia a realizar e dos conceitos de Narrativas 

Digitais (ND) e dos aspetos metodológicos para a sua construção; 

 Criação de grupos de trabalho e atribuição do tema da ND a construir por cada 

grupo; 

 Pesquisa e seleção de informação, imagens, sons e vídeos; 

 Elaboração do guião e construção da narrativa; 

 Organização e alinhamento gráfico dos conteúdos (Storyboard); 

 Preparação dos recursos (edição de texto, imagem, som e vídeo); 

 Edição e montagem do produto final (vídeo); 

 Criação de apresentações electrónicas explicativas do processo de construção 

das narrativa digitais; 

 Apresentações à turma; 

 Partilha dos vídeos na internet. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA DISCIPLINA E CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 

A disciplina de PM foi criada no âmbito da autonomia que está atribuída à escola e os 

seus conteúdos programáticos são constituídos por noções básicas de Programação e 

de Multimédia, que procuram ser  lecionadas de forma flexível e adequada aos ritmos 

das aprendizagens dos alunos. 

 

A turma era constituída por 22 alunos, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 

anos de idade, e a maioria possuía no mínimo três retenções. 
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Os alunos caracterizavam-se por apresentarem problemas de assiduidade, pouca 

motivação para a aprendizagem, dificuldades de concentração, baixa capacidade de 

estudo, e um nível fraco de competências, que se traduziam num baixo ritmo de 

aprendizagem. 

 

O nível dos conhecimentos de Multimédia demonstrados era constituído pelo domínio 

de noções elementares de apresentações electrónicas (PowerPoint), adquiridas nas 

aulas da disciplina de PM desde o início do ano letivo. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto de intervenção compreendeu a concretização dos seguintes objetivos: 

 Dar a conhecer os conceitos de Narrativa Digital; 

 Criar uma narrativa a partir de um tema; 

 Conhecer algumas das ferramentas para criar narrativas digitais e saber 

construir um storyboard; 

 Saber editar recursos multimédia; 

 Construir o produto final integrando os vários recursos multimédia; 

 Desenvolver uma apresentação autorreflexiva sobre o trabalho realizado; 

 Melhorar a capacidade de realizar apresentações a uma audiência; 

 Saber como carregar responsavelmente o produto na internet e discutir o 

trabalho desenvolvido. 

 

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO REALIZADA 

A assimilação dos conceitos e dos aspetos metodológicos para a construção de ND que 

foram expostos aos alunos foi comprovada através duma sessão de perguntas e 

respostas realizada na aula seguinte. 
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Como exercício exemplificativo e de pré-produção, cada grupo realizou pesquisas na 

internet sobre ND e publicou um exemplo no blogue que foi criado para o projeto de 

intervenção (http://portelavocacional2.blogspot.pt). 

Na parte de produção do projeto, os grupos pesquisaram informações sobre o tema que 

lhes foi atribuído, reunindo conteúdos, imagens e sons. 

 

A parte que apresentou maior dificuldade de concretização e que obrigou à realização 

de duas aulas suplementares, foi a elaboração do guião e a construção da narrativa a 

partir dos conteúdos pesquizados e selecionados. Tal situação deveu-se ao baixo nível 

de competências dos alunos, que se traduziu na dificuldade de organizar ideias, de 

assimilar e aplicar as categorias da narrativa aos textos a criar, e de redigir corretamente 

os textos. 

 

 As narrativas criadas dividiram-se basicamente em dois tipos de texto: os de tipo 

documentário e os de tipo de histórias com um enredo centrado no tema. 

 

Os textos foram validados pela autora do projeto (a nível da construção da narrativa) e 

pela professora de CN (a nível do conteúdo temático). 

 

Para o software a utilizar foram dados 2 workshops sobre as 2 ferramentas Multimédia 

escolhidas para criar os vídeos: 

 O software de edição digital de áudio escolhido foi o Audacity. Através deste, 

os alunos aprenderam a copiar, cortar, aplicar filtros (fade in, fade out) e a 

regravar ficheiros de som. 

 O software de criação de vídeo foi o Windows Photostory 3. Através deste, os 

alunos aprenderam a criar um vídeo, a partir de imagens que foram 

selecionadas, importadas e ordenadas. Aprenderam também a editar 

transições entre as imagens e a criar efeitos de animação nas fotografias. 

Depois, aprenderam a inserir o texto (título, legendas, ficha técnica, etc.) e o 

som de fundo, constituído por uma música escolhida. 

http://portelavocacional2.blogspot.pt/
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Na fase seguinte do projeto, os grupos procederam ao tratamento dos recursos a utilizar 

na criação do vídeo. 

 

Com o texto, as imagens e o som preparados e editados, procedeu-se em seguida à 

gravação da voz, através da leitura da parte do texto selecionada para cada uma das 

imagens apresentadas. 

 

A fase de gravação de voz foi uma fase muito gratificante para a autora do projeto e 

para os alunos, pelas gafes, distrações, risos e piadas dos alunos que, nalguns casos, 

obrigaram mesmo à repetição da gravação. Cada grupo fez a gravação individualmente, 

com a ajuda da autora do projeto, e esta tarefa foi particularmente interessante e 

desafiante porque obrigou os alunos a se exporem, utilizando a própria voz para contar 

a história, dado que a maioria nunca tinha ouvido a sua voz gravada. O processo de 

gravação e o software utilizados permitiram eliminar as partes menos boas e gravar 

novamente essas partes, obtendo-se assim, de forma gradual, uma melhoria nos 

resultados. Esta fase foi igualmente muito gratificante não só para a autora mas, 

principalmente, para alunos dos grupos mais fracos, pelo facto destes poderem observar 

e aperceber-se da melhoria de resultados ocorrida no seu trabalho, o que gerou uma 

satisfação pessoal bastante notória. 

 

Com os vídeos concluídos, foi pedido a cada grupo para criar uma apresentação 

electrónica (em PowerPoint), que partilharam com a turma e onde explicaram o 

processo e as etapas de criação do seu trabalho, as dificuldades experienciadas e os 

resultados obtidos que consideraram positivos. No final desta, cada grupo apresentou o 

vídeo criado aos colegas. 

 

Os trabalhos realizados foram depois publicados na internet através de um canal criado 

no Youtube. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação deste projeto de intervenção, cuja planificação inicial foi objeto de 

alguns ajustes devido à necessidade de se adaptar e adequar ao ritmo de aprendizagem 

destes alunos, foi concretizada com sucesso, na medida em que: 

 foi desenvolvido um processo e criado um produto final de Multimédia pelos 

alunos; 

 estes se sentiram positivamente envolvidos; 

 foi desenvolvido todo um trabalho de equipa ao longo das várias aulas; 

 houve um momento de autorreflexão sobre o processo criativo; 

 os conteúdos temáticos foram bem assimilados, situação que foi confirmada 

pela professora de CN. 

 

O aspeto mais importante para a autora do projeto foi o facto do projeto desenvolvido 

ter permitido averiguar que a utilização de ND para o ensino-aprendizagem de 

Multimédia, apoiada na metodologia de Ensino Baseado em Projeto, se revelou 

bastante pertinente e válida para ser aplicado em processos educativos de alunos de 

cursos vocacionais.  
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AMAZE 

Raquel Rodrigues 
Escola Digital 

raquesalexandra@hotmail.com; correio.amaze@gmail.com 
 

Resumo 
O termo aMAZE é um termo que resulta da fusão da palavra Amazing (Fantástico) e Maze 
(Labirinto), representativo do processo criativo e do produto final. 

O meu projeto consiste, pois, na conceção de produtos personalizados, tais como envelopes, 
postais, t-shirts, etc., tendo em conta a vontade do cliente. É, portanto, uma proposta inovadora, 
dirigida ao cliente, em que todos os produtos são personalizáveis em função do que é pedido. 

 

Palavras-chave: Criatividade, Inovação, Movimento. 

 

Quero entregar sonhos!  

 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

Este projeto nasce da exploração de técnicas de desenho, desenvolvidas no âmbito do 

Curso de Animação 2D3D, em particular nas disciplinas de Representação Gráfica e 

Tecnologias Digitais. 

 

Fomos desafiados a criar uma animação, a partir de um ficheiro áudio à nossa escolha, 

que resultasse num produto digital construído através da aplicação de técnicas 

inovadoras de desenho, ilustração e animação. 

 

A partir deste primeiro desafio, publicado e avaliado positivamente, compreendi que 

tinha desenvolvido um produto novo, criativo e com potencial de mercado, dada a 

adesão e a satisfação expressa por aqueles que apreciaram o trabalho. 

 

Assim, assumi como objetivo a criação de produtos personalizados, de acordo com as 

solicitações – cartões de aniversário, postais, envelopes, t-shirts – construídos 

criativamente à luz do gosto e das características pessoais dos interessados. Deste 

modo, cada produto é único, original e irrepetível. 
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Para além disso, este projeto passou a constituir-se como o meu Projeto de Aptidão 

Profissional, a entregar no final do Curso.  

 

É também meu objetivo pessoal criar a marca aMAZE, dirigida a todos os interessados, 

pelo que criei e desenvolvi produtos promocionais multimédia, difundidos 

fundamentalmente através da rede social Facebook, disponível em  

https://www.facebook.com/amazecards 

 

METODOLOGIA  

Assumindo como objetivo fundamental a criação de um logótipo, um estacionário e 

outros elementos que consubstanciem a minha linha gráfica, defini como etapas 

fundamentais de desenvolvimento deste projeto: 

. Etapa 1 – Conversa com o cliente para clarificar o pedido – tipo de produto desejado,   

                    objetivo (para uso pessoal, oferta, promoção…). 

. Etapa 2 – Construção e desenvolvimento de um esboço, para aprovação do cliente. 

. Etapa 3 – Criação do produto final. 

. Etapa 4 – Estudo e conceção de diversificação de produtos. 

. Etapa 5 – Promoção de produtos de divulgação da marca. 

 

As metodologias utilizadas são a composição gráfica, digitalização, pintura digital, 

planificação do objeto (para estampagem), tratamento de imagem para impressão, 

impressão. Para a criação de vídeos utilizo a técnica Stop Motion e a Animação 2D. 

 

As ferramentas suporte ao desenvolvimento do projeto utilizadas são: (i) Adobe 

Photoshop CS5, para pintura digital; (ii) Adobe Illustrator, para a criação de LineArt; (iii) 

Adobe After Effects CS5, para a animação; (iv) Adobe Premiere CS5, para edição de 

video. 

 

Por forma a divulgar o projeto aMAZE, estabeleci vários contactos por forma a angariar 

patrocinios, criei cartões de visita, criação de um cartaz e um envelope promocional, 

https://www.facebook.com/amazecards
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criação de uma página no facebook https://www.facebook.com/amazecards e de um 

site (em contrução). 

 

Finalizarei o meu Curso de Técnico de Animação 2D3D com a apresentação deste projeto 

perante o Júri de PAP. 

 

PARTICIPANTES 

O projeto é inteiramente da minha autoria, tendo contado com a orientação do 

professor João Leal no desenvolvimento do estilo gráfico pessoal que marca a 

originalidade deste produto e do profesor Tiago Caiola no desenvolvimento dos videos 

e posterior edição para publicação. 

 

PRODUTO DESENVOLVIDO 

https://www.facebook.com/amazecards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/amazecards
https://www.facebook.com/amazecards
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FEIRA DE PROJETOS 

 

EDUL@B OLAIAS: LABORATÓRIO DAS TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS OLAIAS 

João Azevedo, Pedro Bau  
Agrupamento de Escolas das Olaias 

Example 
edulabolaias@gmail.com; Pedro.Bau@e-xample.com 

 

Resumo 
Considera-se que é possível operar uma grande mudança no ensino e na aprendizagem das 
escolas em Portugal, tendo como suporte as Tecnologias de Informação e Comunicação e que 
será elevada a dinâmica e eficiência que estas tecnologias podem proporcionar em todos os 
processos, envolvendo pais, professores, alunos e gestores escolares numa comunidade 
integrada. O presente artigo retrata a criação de um modelo de experimentação, que 
designamos, Edulab - Laboratório de Tecnologias da Educação, nas escolas do 1.º Ciclo do 
Agrupamento de Escolas das Olaias, com vista a aferir a capacidade de um conjunto de 
tecnologias, tanto ao nível do hardware, como do software, para fazer evoluir a sociedade 
envolvida no projeto, quer na ótica da literacia digital de todos os atores envolvidos, quer dos 
ganhos de eficiência no ensino e aprendizagem, com criação de saberes e competências nos 
educandos. 

 

Palavras-chave: Inovação, tecnologia, plataforma de ensino e aprendizagem, Edulab. 

 
 
1. OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO 

Segundo o estudo levado a cabo pela Assessment and Teaching of 21st Century Skills 

(A.T.C.21S, 2010), onde participaram 250 investigadores de 60 instituições ao nível 

global, os sistemas educativos são atualmente confrontados com a necessidade de 

darem resposta a um novo conjunto de competências exigidas pelas sociedades do 

conhecimento do século XXI. 

 

Esse novo conjunto de competências, estão organizadas ao nível das formas de pensar 

(criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas, tomadas de decisão e 

aprendizagem), formas de trabalhar (comunicação e colaboração), ferramentas para 

trabalhar (tecnologias de informação e comunicação e acesso à informação) e 
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competências para a vida em sociedade (cidadania, vida, evolução profissional e 

responsabilidade social).  

 

Neste contexto de evolução, as tecnologias educativas poderão ser um fator facilitador 

e acelerador de mudança. Neste sentido criámos um modelo de experimentação – 

Edulab – Laboratório de Tecnologias da Educação, em duas escolas do 1.º Ciclo do 

Agrupamento de Escolas das Olaias com o objetivo de avaliarmos qual o impacto da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) – Computadores 

portáteis para professores, classmates Magalhães para os alunos, Quadros Interativos, 

Plataforma de Ensino e Aprendizagem 20 Digital da Leya e outros Recursos Educativos 

Digitais (RED) introduzidos no ambiente virtual da mesma plataforma.  

 

Pretende-se que, num ambiente controlado de salas de aula, estas tecnologias sejam 

testadas, validadas e otimizadas contribuindo para o desenvolvimento de novos 

modelos pedagógicos. A otimização deste ecossistema deverá ter resultados em 5 áreas: 

Evolução da literacia dos alunos e professores; Evolução da qualidade de gestão da 

Escola e das tecnologias implementadas; Desenvolvimento de Conteúdos e da 

plataforma de ensino e aprendizagem; evolução da pedagogia e da comunicação e, por 

fim, a evolução da gestão e eficiência da escola como unidade produtiva.  

 

A figura 1 (Example, 2013) apresenta o modelo de sala de aula, equipada com: 

 Plataforma de ensino e aprendizagem; 

 Quadros interativos; 

 Computadores portáteis de professor; 

 Classemate Magalhães para os alunos;  

 Pontos de acesso à Internet;  
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Figura 1: modelo de sala de aula  

 

 

2. PARTICIPANTES  

2.1 Agrupamento de Escolas das olaias 

 5 professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 125 alunos; 

 1 técnico especializado profissionalizado no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

coordenador do Edul@b Olaias. 

 

2.2 Consórcio Example 

Prológica, JP Sá Couto, Bi Bright, Leya, Novabase, Porto Editora, Nautilus, PT Inovação, 

Inforlândia, Impresa, DST, Cabelte, Brandia, Caixa Mágica, CBE, CME, Critical Software, 

Dueto, Famasete, Globaltronic, ISA, I Zone, Leadership Business Consulting, ONI 

Telecom, Viatecla e Viatel. 

 

3. METODOLOGIA E MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A criação do Edul@b Olaias passou pelas seguintes fases: 

 Acordo com responsáveis e parceiros que fazem parte do consórcio Example;  

 Definição de salas de aula  para implantação do projeto piloto;  

 Instalação da tecnologia e ligação entre os intervenientes; 

 Definição da equipa de gestão e apoio ao projeto; 
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O modelo proposto desenvolve-se através das seguintes fases: 

1. Definição dos objetivos para o Edulab e modelo de atuação da equipa que o vai 

gerir;  

2. Definição das Ações  a implementar (definição dos responsáveis pelas ações  de 

concretização do arranque do projeto e formação da equipa de professores); 

3. Utilização das tecnologias em “velocidade de cruzeiro” através de tutoria aos 

professores, com vista à introdução de novos métodos pedagógicos; 

4. Avaliação, que assenta essencialmente em quatro dimensões de estudo do 

impacto do projeto: a literacia digital, a tecnologia educativa, a pedagogia e a 

gestão escolar (com a componente administrativa incluída). 

 

Com as avaliações e os resultados obtidos serão selecionadas as tecnologias que se 

recomendam para a nova sala de aula, as praticas que se identificaram como melhores 

aceleradores da eficiência do ensino e aprendizagem e do envolvimento das famílias no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

 

O trabalho desenvolve-se em 2 anos letivos consecutivos: 

 2.º e 3.º períodos do ano letivo 2013/2014, em que se desenvolverá todo um 

processo de adaptação, afinação das tecnologias e processos; 

 Durante todo o ano letivo 2014/2015, em que haverá uma avaliação de todos 

os aceleradores e impactos nos resultados. 

 

Do trabalho executado sairá uma recomendação final de melhores práticas e resultados 

a esperar pela aplicação de todo o ambiente pedagógico e tecnológico criado. 

 

4. PLATAFORMA DE ENSINO E APRENDIZAGEM (LMS) 

Toda a atividade de ensino tem como ferramenta base de suporte a plataforma LMS 20 

Aula Digital, concebida pela Leya. 

Esta plataforma disponibiliza as seguintes componentes: 
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 Para Alunos - exploração dos Manuais Escolares Multimédia da Leya, vídeos, 

animações 3D, jogos e ferramentas de apoio ao estudo . Apresenta tarefas e 

testes interativos que permitem ao aluno treinar, identificar as áreas a 

melhorar e aprofundar o seu estudo. 

 Para Professores - banco de recursos, manuais escolares multimédia da Leya 

com objetos de aprendizagem totalmente articulados com o projeto escolar e 

ferramenta de planificação de aulas, permitindo ao Professor preparar e 

construir as aulas de forma fácil e intuitiva para o aluno, bem como 

fazer avaliações, em diversos formatos, de forma simples e rápida. 

 

Esta plataforma multimédia permite dinamizar as aulas e torna a aprendizagem mais 

motivadora, com o envolvimento dos pais, apoio ao trabalho em casa e 

intercomunicação com a escola. 
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P@R TICIP@R É O C@MINHO QUE   TEREMOS DE ENCON T R@R 

Isabel Aleixo 

Carla Joaquim, Gercelina Lopes, Jussara Ferreira, Iara Filipe Lavinia Pereira, Marta 
Coelho, Renilda Fontes, Sara Teixeira 

Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela / E.B. Sophia de Mello Breyner 
isabel.aleixo@sapo.pt 

 

Resumo 

O recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação pressupõe que sejam 
desenvolvidos mecanismos de ação. 

Mais do que o desenvolvimento de uma capacidade de manipulação de computadores, a 
capacidade de fazerem uma reflexão crítica sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, 
bem como sobre as suas possibilidades de utilização pedagógica fizeram com que a nossa linha 
de ação se paute pela utilização e rentabilização destas tecnologias postas ao serviço de uma 
área cientifica, nomeadamente a de uma lingua estrangeira. 

Pretendemos desta forma, valorizar e enriquecer um sem número de competências que 
permitem uma maior facilidade na implementação de novos modelos curriculares com maior 
ênfase em competências transversais e também na realização de tarefas de modo autónomo 
por parte dos alunos. 

Assim, desenvolvemos metodologias de aplicação das Tecnologias no processo de ensino / 
aprendizagem, através da produção de materiais de apoio ao ensino e sua disponibilização 
online, prolongando os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço. 

 

Palavras-chave: tecnologia de informação e comunicação, inovação pedagógica, autonomia do 
processo de aprendizagem, aprender francês. 

 
 
INTRODUÇÃO 

Pautamos a nossa atuação, dirigindo-nos a jovens que pertencem a uma geração, que 

de forma quase inata, manuseia e aplica as novas tecnologias com uma tremenda 

competência e agilidade, razão pela qual desenvolvemos formas de aprendizagem 

através das quais, os alunos estabelecem contacto com os conteúdos numa vertente 

lúdico-pedagógica, patente nas imagens ilustrativas selecionadas pelos alunos aquando 

da recolha de informação figura 1 e figura 1.1. 
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Figura 1 – conceito de informação digital 

 

 

Figura 1.1.- relação aluno computador 

 

 

A partir deste conceito onde os alunos se (re)vêem quase numa abordagem de alter ego,  

inovam a partir de uma base de dados criada pelos próprios, desenvolvem uma 

sequência de ideias ligadas a diferentes áreas curriculares numa perspetiva de 

interdisciplinaridade tal como se antevê nas figuras seguintes 2, 3 e 4. 

 

Figura 2.- enumeração das atividades diárias 
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Figura 3.-  les repas du jour –à- jour 

 

 

Figura 4.- Criação de glossários temáticos 

 

 

Potencialidades   do uso das TIC no âmbito do processo de Ensino/Aprendizagem  de 

Histofrances.com  

Objectivos Gerais:  

 Rentabilizar o uso das novas tecnologias de comunicação nas aulas de 

Francês no âmbito da Séction Européenne de Langue Française 
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Objectivos específicos/operacionais:  

 Familiarizar os alunos com conceitos e ferramentas fundamentais das 

Tecnologias da Informação e Comunicação.  

 Fornecer endereços de interesse e modelos de utilização de Internet no 

contexto educativo.  

 Desenvolver os processos de rentabilização das Tecnologias da Informação 

e Comunicação nas atividades letivas.  

 Promover o acesso aos vários locais da WEB para incorporar recursos e 

utilizar estratégias de ensino variadas. 

  Compreender a Internet como meio de potenciar troca de saberes e 

trabalho colaborativo entre escolas.  

 Produzir e divulgar páginas didáticas em hipertexto. 

O presente projecto envolve cerca de 100 alunos ao longo do 3º Ciclo do Ensino Básico 

enquanto alunos de um Ensino Bilingue, cuja metodologia posta em prática consiste na  

seleção e elaboração das tarefas a realizar em “Labo” de Línguas, as quais são 

identificadas com o conteúdo e a prática letiva . De seguida, um grupo de alunos – 

tutores  do 8º ano auxiliam os alunos do 7º ano na reflexão das informações recolhidas 

ao proceder-se a uma análise crítica de pesquisa na Net, a qual constitui um 

complemento útil ao assunto a tratar. Por fim, os alunos são confrontados com a 

produção de recursos didáticos ricos e variados recorrendo a inúmeras hipóteses de 

programação a saber:  Banda Desenhada on line ( Bubblaka) / Avatar ( Voki), Prezi, 

Pearltrees, onde aplicam os conhecimentos linguísticos, i é, as aquisições lexicais, 

gramaticais e temáticas, incredibox. 

 

Exemplifica-se pois alguns dos materiais criados e disponibilizados para outras 

aplicações  quer em contexto de sala de aula, quer mesmo em cartazes promocionais 

e/ou publicitários de sensibilização à comunidade escolar, observem-se as figuras  5, 6 

e 7 / 8  onde se espelha a dinâmica que reveste as presentes aulas. 
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Figura 5.-  Sala de aula em rede 

 

 

Figura 6.- Significado do digital 

 

 

Figura 7.- cartaz de abertura oficial da SELF 
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Figura 8.- comemoração do Dia da França 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Verifica-se que os alunos estão envolvidos e cumprem de forma harmoniosa as suas 

tarefas, sentem gosto no que produzem e agem como se de coisas simples e acessíveis 

se tratassem. 

 

Mais se reitera que eles próprios descobrem por sua autonomia como realizar as tarefas 

e inclusive como funcionar com a programação expressa a determinado conteúdo. 



III Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
61 

O balanço continua a ser muito favorável e positivo, razão pela qual os alunos continuam 

a gostar de se envolver com este tipo de atividades. 
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NÚCLEO DE ROBÓTICA ESCOLA DIGITAL 

Alunos da Escola Digital 
Professora Sara Nogueira 

Escola Digital 
info@escoladigital.com 

 

Resumo 
A Robótica tem assumido um papel cada vez mais ativo no processo educativo, sendo já 
considerada uma ferramenta pedagógica com muita utilidade. O Núcleo de robótica da Escola 
Digital tem como objetivo dinamizar e orientar atividades que envolvam a montagem, 
programação, escolha, controlo e uso de protótipos de Robótica. 

Segundo Zili (2004, citado por Gaspar, 2007) a robótica educativa para além de permitir aos 
alunos um contacto com a tecnologia presente, contribui para o desenvolvimento de algumas 
competências, como: “Raciocínio lógico (…) representação e comunicação (…) resolução de 
problemas por meio de erros e acertos (…) aplicação das teorias formuladas a atividades 
concreta (…) capacidade crítica”. 

As atividades desenvolvidas no núcleo de robótica são articuladas com conhecimentos 
adquiridos nos diferentes Cursos (Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, 
Técnico de Multimédia). 

 

Palavras-chave: Criatividade, Inovação, Projeto, Trabalho Colaborativo.  

 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

No âmbito do Núcleo de Robótica, os alunos da Escola Digital são desafiados a mobilizar 

e fortalecer os conhecimentos técnicos adquiridos no seu percurso formativo, através 

da concretização de projetos de âmbito eminentemente prático, promovendo a 

integração de conceitos diversos como programação, eletrónica, telecomunicações e 

mecânica. Assim, através de práticas de trabalho colaborativo, os alunos são orientados 

no sentido do planeamento, elaboração e execução de projetos de Robótica e 

estimulados a desenvolver a criatividade na conceção dos protótipos de robótica e na 

resolução dos desafios presentes em momentos de competição. 

 

METODOLOGIA  

No âmbito da dinamização de espaços informais de aprendizagem já existentes na 

Escola, o Núcleo de Robótica assenta na metodologia de project based learning, no 

intuito de envolver os alunos em atividades de desenvolvimento de competências e 
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aquisição de conhecimentos, através de processos organizados e estruturados, com 

vista à produção de resultados e execução de tarefas devidamente planeadas. 

Deste modo, a Escola pretende promover o desenvolvimento de competências 

científicas, técnicas, pessoais, e capacidades ajustadas às exigências do mercado de 

trabalho e da sociedade atual. 

 

Por forma a garantir o desenvolvimento de um trabalho estruturado, este projeto é 

conduzido sob a Coordenação de uma professora de Informática que orienta e 

acompanha a execução do projeto, dinamizando equipas de trabalho diferenciado que 

contribuem, de acordo com as áreas específicas de formação, para o produto final.  

 

A criação do Núcleo de robótica e a concretização dos projetos neste âmbito, está 

organizado em 6 etapas: 

Etapa 1: Conceção e implementação do Núcleo de Robótica. 

Etapa 2: Planeamento e orçamentação das atividades a desenvolver; 

Etapa 3: Aquisição dos recursos necessários; 

Etapa 4: Desenvolvimentos dos projetos; 

Etapa 5: Participação em eventos locais e nacionais. 

Etapa 6: Organização do Torneio de Robótica Inter-Escolas. 

Etapa 7: Promoção de sessões de divulgação e workshops de forma a estimular  

                a criatividade e aptidões na área da robótica junto da Comunidade  

                Escolar. 

 

RECURSOS 

Os recursos que servem de suporte ao desenvolvimento dos projetos são:  

 Bot’n Roll ONE C;  

 Bot’n Roll ONE A;   

 Raspberry Pi;  

 Arduino Uno;  

 WD MINI-Q;  
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 LEGO MINDSTORMS EV3; 

 Sensores e Kits diversos; 

 

Plataforma que permite elaborar percursos diversos com trajetórias e obstáculos de 

acordo com as normas das competições nacionais ou percursos livres. 

 

Todo o trabalho é desenvolvido numa Sala equipada para o efeito e no Laboratório de 

Eletrónica da Escola. 

 

Relativamente às ferramentas, é utilizado um software específico para a programação 

nas diferentes plataformas bem como ferramentas próprias à construção de robots. 

 

PARTICIPANTES 

Os participantes do projeto são alunos dos diferentes Cursos da Escola, cuja colaboração 

foi previamente definida em equipas específicas de trabalho, definidas para a execução 

das tarefas concretas que confluem para o produto global. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 Despertar o interesse dos alunos para a robótica, 

 Enriquecer a relação dos alunos com a escola potenciando o trabalho 

colaborativo e a aprendizagem informal. 

 Potenciar a aquisição autónoma de competências e conhecimentos  

 Promover projetos a desenvolver com os recursos existentes, de forma a 

estimular a criatividade e aptidões na área da robótica.  

 Organizar workshops para a comunidade escolar, expondo atividades 

desenvolvidas no núcleo;  

 Participar em torneio/festivais no âmbito da robótica. 
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FEIRA DOS PROJETOS  

O Núcleo de Robótica pretende apresentar um projeto dinâmico e criativo na Feira de 

Projetos do TIC Educa Junior 2014. 

 

Consiste numa demonstração de dança, onde os robots (Bot’n Roll ONE C e Bot’n Roll 

ONE A) vão dançar uma coreografia ao som de uma música. Este projeto demonstra a 

criatividade dos alunos sem limites e tal facto torna este projeto muito apelativo.  

 

Pretende-se ainda expor projetos desenvolvidos com o robot LEGO MINDSTORMS EV3.    
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