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“Ensino de informática nos cursos profissionais: motivar e envolver os alunos com 

recurso a ferramentas da web 2.0.” 

Pedro Alexandre Lourenço de Brito 

Relatório de estágio. Mestrado em Ensino de Informática. Universidade do Minho - 2014. 

RESUMO 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em Ensino de 

Informática conducente à habilitação profissional para a docência no 3º Ciclo do Ensino Básico e 

no Ensino Secundário e tem como propósito apresentar o Projeto de Intervenção Pedagógica 

Supervisionada, dinamizado na turma do 10º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos, da Escola Secundária Mouzinho da Silveira, em Portalegre.  

A temática do projeto, selecionada após a observação direta da turma e identificação de lacunas 

no processo ensino/aprendizagem, prende-se com a intenção de averiguar qual o contributo que 

as ferramentas da web 2.0 podem dar ao professor na motivação e envolvência dos alunos de 

cursos profissionais no ensino de informática. Deste modo, o Projeto de Intervenção que deu 

origem a este relatório foi uma estratégia pedagógica experimental e investigativa, movido pela 

necessidade de dar resposta ao entendimento de quais são as melhores estratégias para motivar 

e envolver alunos de um percurso escolar considerado não regular, conotado negativamente por 

alguns, de modo a alcançar sucesso educativo e qual é a eficácia das ferramentas digitais da web 

2.0, e o melhor modo de as usar, também na envolvência e motivação dos alunos. 

Foram, portanto, desenhadas estratégias de enfoque construtivista apoiadas na observação prévia 

das aulas, nos documentos reguladores do processo de ensino/aprendizagem e em literatura atual 

e relevante, que privilegiaram a autonomia, a colaboração e cooperação na sala de aula de modo 

a envolver e motivar o aluno para ser um agente ativo na construção das suas aprendizagens. 

Os resultados apresentados demonstram uma avaliação positiva do plano de intervenção e das 

estratégias implementadas e mostram as vantagens da utilização das ferramentas web 2.0 com 

os alunos em causa. No entanto, a intervenção serviu também para entender que as tecnologias 

devem funcionar, principalmente, como um meio ao serviço de determinado fim e, ainda, para 

retirar conclusões elucidativas acerca da importância do professor ter uma postura reflexiva e 

maleável na sua prática profissional.  
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“Computer literacy in professional courses: motivate and engage students using 

web 2.0 of tools.” 

Pedro Alexandre Lourenço de Brito 

Relatório de estágio. Mestrado em Ensino de Informática. Universidade do Minho - 2014. 

ABSTRACT 

The present report has been elaborated in the context of Professional Training Internship of the 

Master’s degree in Teaching Information Technology leading to professional qualification for 

teaching Basic Education (3rd Cycle) and Secondary Education and its purpose is to present the 

Project of the Supervised Pedagogical Intervention, streamlined in the class of the 10th year of 

Vocational Course of Technical Management of Computer Equipment, course given at the 

Secondary School Mouzinho da Silveira, in Portalegre. 

The theme of the Project, selected after the direct observation of the class, and identification of 

gaps in the teaching/learning process, relates to the intention to assess the contribution that web 

2.0 tools can give to the teacher in terms of motivation and immersion of students in professional 

courses in computer literacy. In this way, the Intervention Project that gave rise to this report was 

an investigative and experimental pedagogical strategy, moved by the need to respond to the 

understanding of what the best strategies are to motivate and engage students in a considered 

non-regular a school (notorious negatively by some) in order to achieve educational success. 

Furthermore, this report enhances the effectiveness of digital tools of web 2.0, the best way to use 

them, and last but not the least, also in student’s immersion and motivation. 

Strategies of constructivist approach supported by observation in real time classes were designed 

and conceived, in tandem with regulatory documents of teaching/learning process and on current 

and relevant literature, centering on the autonomy, collaboration and cooperation in the classroom 

in order to engage and motivate the student to be an active agent in the construction of her/his 

learning(s).  

The results demonstrate a positive evaluation in terms of the plan of action and the strategies 

implemented, showing the advantages of the use of web 2.0 tools within the students class 

concerned. However, the intervention also suited to understand that technologies must work, 

mainly, as a means to an end, and also to draw explanatory conclusions about the importance of 

the teacher to endue a reflexive and malleable posture in his/her professional practice. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino é uma das principais preocupações das sociedades contemporâneas, pois, por si só, 

constitui um meio de avaliar qualquer civilização. Assim, o ato de ensinar tem evoluído de acordo 

com os propósitos educativos definidos pela sociedade, exigindo-se hoje que o mesmo não seja 

uma mera transmissão de saberes, mas um veículo de desenvolvimento do saber fazer e aprender. 

Ensinar significa, pertinentemente, formar e facilitar a aprendizagem dos alunos exigindo-lhes um 

papel ativo e crítico na construção do conhecimento.  

Neste contexto, o presente relatório, realizado no âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em 

Ensino de Informática da Universidade do Minho, pretende apresentar e refletir acerca de 

estratégias e metodologias que estejam ao nível das exigências do ensino atual. O Projeto de 

Intervenção Pedagógica Supervisionada, elemento central do Estágio e objeto deste relatório, teve 

lugar na Escola Secundária Mouzinho da Silveira, do Agrupamento de Escolas do Bonfim, em 

Portalegre.  

O relatório tem como título “Ensino de informática nos cursos profissionais: motivar e envolver os 

alunos com recurso a ferramentas da web 2.0” e foi elaborado segundo as orientações do dossiê 

de estágio dos Mestrados em Ensino regulados pelo Instituto de Educação. A escolha do tema do 

Projeto de Intervenção foi baseada na observação das aulas da turma, no diálogo com a Professora 

Orientadora, na análise do documento caracterizador da turma e dos documentos reguladores do 

processo de ensino/aprendizagem, na interação e diálogo com os alunos durante as aulas, na 

análise de literatura acerca das vantagens do uso das tecnologias como elemento catalisador do 

interesse e da motivação e como forte aliado na construção do conhecimento e na perceção do 

espaço que os novos media, as redes sociais, os tablets e os smartphones ocupam no dia-a-dia 

dos jovens. Isto para além do contributo das diversas disciplinas de âmbito curricular do mestrado, 

que permitiram, também, dar um novo significado ao verbo “ensinar” e analisar criticamente 

experiências anteriores de lecionação.  

Após e durante o período de observação, verifiquei que algumas ferramentas da web 2.0 poderiam 

representar uma excelente oportunidade para atingir os objetivos pretendidos com a intervenção. 

Como tal, os alunos foram expostos a uma série de experiências com diversas ferramentas, de 

modo a perceber quais aquelas que melhor se adequavam e quais as mais interessantes para os 

alunos. Assim, durante o projeto de intervenção, foram utilizadas, principalmente, a plataforma 

Schoology, a ferramenta Socrative e o sítio web Answer Garden. A primeira corresponde a um 
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ambiente de aprendizagem baseado nas redes sociais, a segunda diz respeito a um sistema de 

implementação inovador de questionários e a última é uma ferramenta minimalista que permite 

receber feedback em tempo real de determinado assunto ou, por exemplo, promover um 

brainstorming. Estas ferramentas foram utilizadas para motivar os alunos e para favorecer um 

ambiente de aprendizagem gradualmente mais autónomo e cooperante, envolvendo mais os 

alunos e responsabilizando-os cada vez mais no processo de ensino/aprendizagem. Isto através 

do diálogo e privilegiando experiências de aprendizagem próximas do seu mundo e das suas reais 

necessidades, e que permitissem a sua envolvência num processo de negociação do aprender a 

aprender.  

O relatório encontra-se, então, dividido em duas secções fundamentais com a primeira a ser 

destinada ao contexto e plano geral de intervenção e a segunda relativa ao desenvolvimento e 

avaliação da intervenção. A primeira pretende caracterizar o contexto de intervenção nas variáveis 

consideradas mais relevantes, a escola, a turma e os documentos reguladores do processo de 

E/A e apresentar os objetivos, estratégias de E/A e de investigação/avaliação da ação à luz do 

contexto e da literatura estudada. Para além disto, a contextualização, na primeira parte, é feita 

abordando temas como a sociedade da informação e do conhecimento, os jovens, as tecnologias 

e o construtivismo, as características dos cursos profissionais e o perfil dos alunos. Na segunda 

parte descreve-se, detalhadamente, documenta-se e avalia-se o que foi feito, como, e com que 

resultados à luz dos objetivos da intervenção e da literatura. Este capítulo foi dividido em várias 

unidades temáticas, que agrupam diversas aulas em consonância com o programa e com o 

encadeamento dos conteúdos abordados e descreve, de acordo com o projeto, as estratégias 

utilizadas e atividades realizadas, terminando com uma síntese avaliativa do projeto de intervenção 

pedagógica.  

Este relatório termina com uma avaliação crítica da investigação realizada, onde se analisam as 

limitações encontradas, onde se discutem as aprendizagens novas, a sua influência para um novo 

olhar acerca de ensinar e onde se evidencia o seu contributo para uma perceção diferente daquilo 

que significa ser professor. 
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

1.1.  Sociedade da informação e do conhecimento 

Todos os fenómenos da realidade social são, como diz Mauss (2001), fenómenos sociais globais, 

e a educação, ao ser caracterizada por uma multiplicidade de aspetos interrelacionados, é exemplo 

disso mesmo. Que papel tem a escola, como elemento mediatizador ou não, entre a sociedade da 

informação e do conhecimento e os jovens que tem de formar? Esta é uma das perguntas que 

neste relatório se pretende refletir e responder. Os jovens constroem diversos conhecimentos fora 

da escola, pois eles estão, à partida, incluídos neste novo paradigma de sociedade, mas a escola 

não deve negligenciar o papel integrador que deve ter e aproveitar o facto de as tecnologias terem 

propensão a padronizar comportamentos e a diluir as diferenças. 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) alteraram as formas de interação social entre 

os indivíduos. A internet, uma vez que não exige relações baseadas na copresença, é responsável 

pelo aumento da frequência das interações sociais. Incrementa, assim, a nossa capacidade de 

estabelecermos relações com os outros, pois podemos encontrar pessoas, fora do nosso meio 

social, que vão de encontro aos nossos interesses. As tecnologias - o exemplo da web 2.0 é 

flagrante – permitem, ainda, uma maior exequibilidade do trabalho colaborativo e em equipa. 

A sociedade atual tem tendência a ser mais competitiva, livre e um convite à não exclusão e 

participação do cidadão, mas para que isto aconteça a escola tem pela frente um fator muito 

importante: deve desenhar políticas educativas a partir da compreensão da dimensão e da 

natureza dos impactos da sociedade da informação e do conhecimento nas novas formas de 

produção de conhecimento, de criação artística e cultural e das redes sociais no quotidiano dos 

jovens. 

O desafio que o novo paradigma social que as tecnologias da informação e comunicação colocam 

à escola é bastante grande. Hoje a escola terá de desenvolver nos alunos competências para 

colaborar crítica e positivamente num mundo global, competitivo, inovador e mutável. 

O economista Fritz Machlup, em 1933, foi um dos primeiros a definir o conceito de sociedade de 

informação, no entanto, foi Peter Drucker quem o desenvolveu (1966). Drucker fala, pela primeira 

vez, numa sociedade cujo poder económico estava assente na informação. A sociedade não é um 

elemento estático, muito pelo contrário, está em constante mutação e, como tal, está inserida 

num processo de mudança em que as novas tecnologias são as principais responsáveis. Este novo 
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modelo de organização das sociedades assenta num modo de desenvolvimento social e económico 

onde a informação, como meio de criação de conhecimento, desempenha um papel fundamental 

na produção de riqueza e na contribuição para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. A 

condição para a sociedade da informação avançar é a possibilidade de todos poderem aceder às 

tecnologias de informação e comunicação. A propagação mundial destas tecnologias criou novas 

condições para o aparecimento de sociedades do conhecimento, no entanto, a noção de sociedade 

do conhecimento não pode ser reduzida ao conceito de sociedade da Informação. Segundo a 

literatura consultada, uma diz respeito à infraestrutura (sociedade da informação) e a outra diz 

respeito à capacidade de produzir, processar e disseminar o conhecimento necessário ao 

desenvolvimento. O termo sociedade do conhecimento ou sociedades do saber surgiu no final da 

década de 90 e foi utilizada, principalmente nos meios académicos, como alternativa à sociedade 

da informação. A UNESCO adotou o termo dentro das suas políticas institucionais de modo a 

incorporar uma visão mais completa e não apenas a dimensão económica (Burch, 2005).  

Manuel Castells (2002), autor discordante dos termos sociedade da informação e sociedade do 

conhecimento1, refere algumas das características de um novo paradigma sociotécnico resultado 

da associação das tecnologias em torno de redes de empresas, organizações e instituições. O 

paradigma da tecnologia da informação. Assim, segundo o autor, primeira característica é que a 

informação é a matéria-prima deste paradigma e tecnologia e informação são conceitos 

vinculativos que se complementam. A segunda diz respeito ao poder que a tecnologia exerce na 

sociedade, moldando-a através da capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias. 

Outro aspeto, predominante, refere-se à lógica de redes e tem a ver com a facilidade de interação 

entre as pessoas. A quarta característica prende-se com a flexibilidade, pois os processos 

associados são reversíveis e há o poder de reconfigurar, alterar e reorganizar as informações. A 

quinta diz respeito à convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente 

integrado, pois existe uma lógica comum de produção de informação entre diferentes campos 

tecnológicos e todos os utilizadores podem contribuir ativamente. As características anteriores 

estão ligadas ao processo de democratização do saber, fazendo emergir novos espaços para a 

                                                            
1 Eu não concordo com esta terminologia. Não porque conhecimento e informação não sejam centrais na nossa sociedade. Mas 
porque eles sempre o foram, em todas as sociedades historicamente conhecidas. O que é novo é o facto de serem de base 
microelectrónica, através de redes tecnológicas que fornecem novas capacidades a uma velha forma de organização social: as redes. 
(Castells, 2005:p.17). 
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busca e partilha de informações mais importantes do que a tecnologia em si (Coutinho & Lisboa, 

2011). 

Resumindo, o acesso à Internet e a um conjunto amplo de informação não é sinónimo de 

conhecimento. De facto, é necessário que os alunos tenham capacidades cognitivas e 

motivacionais para desconstruir a informação que lhe é apresentada, refletir e ter aptidão crítica 

para construir conhecimento. Informação e conhecimento são conceitos distintos, segundo 

Rezende & Abreu (2000:p.60), “Informação é todo o dado trabalhado, útil, tratado, com valor 

significativo atribuído ou agregado a ele, e com um sentido natural e lógico para quem usa a 

informação. O dado é entendido como um elemento da informação, um conjunto de letras, 

números ou dígitos, que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou seja, 

não contém um significado claro. Quando a informação é “trabalhada” por pessoas e pelos 

recursos computacionais, possibilitando a geração de cenários, simulações e oportunidades, pode 

ser chamada de conhecimento. O conceito de conhecimento complementa o de informação com 

valor relevante e de propósito definido. 

 

1.1.1. Infâncias e juventudes: um curriculum significativo 

Conforme Sarmento (2011), a infância é um grupo social permanente, do tipo geracional. Dentro 

do mesmo grupo é possível, obviamente, reconhecer diferenças - classe social ou de género, por 

exemplo – mas Sarmento identifica elementos comuns, não estáticos e transformáveis ao longo 

dos tempos, capazes de lhe atribuir uma identidade coletiva:  

 A situação de vulnerabilidade e dependência social, económica e jurídica dos seus 

membros;  

 A ausência de direitos cívicos e políticos formais; 

 O conjunto de conceções socialmente produzidas que, sendo heteróclitas e contraditórias, 

têm o poder de referenciar distintivamente o que é ser “criança”. 

As caraterísticas deste grupo social podem ser diferentes em tempos diferentes. Ser criança hoje 

não é o mesmo do que há 40 anos atrás. O que é normal, por exemplo, num jovem de 16 anos 

hoje, tem pouco a ver com o que era normal num jovem antes do 25 de Abril de 1974 (e não era 

obrigatoriamente necessário nenhuma revolução para que acontecesse essa mudança). A 

normatividade (Sarmento, 2011) própria do que representa ser criança desenvolveu-se em quatro 
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eixos principais estruturantes, segundo Sarmento (2004), o eixo da escola pública (como espaço 

institucional de pertença das crianças), o eixo da família nuclear (lugar de pertença afetiva), o eixo 

dos saberes institucionalizados sobre a criança (reflexo de um conjunto de prescrições 

psicológicas, médicas, pedagógicas e comportamentais) e o eixo da administração simbólica (onde 

se definem regras de inclusão, interdição, compulsão e reconhecimento das crianças). É a partir 

destes eixos que se constrói a representação social dominante da criança e é neste seguimento 

que se estabelece o ofício de criança (Sarmento, 2011) como o conjunto de comportamentos e 

ações que se espera que a criança desempenhe. Este conceito prende-se com o de ofício de aluno 

(Sirota, 1993; Perrenoud, 1995; citado por Sarmento, 2011), pois, segundo o mesmo autor, é o 

papel social da criança como aprendente da escola pública que leva primordialmente à definição 

de comportamentos prescritos e previstos em contexto escolar e que potencia, por extensão, a 

definição mais generalizada dos comportamentos esperados das crianças no conjunto do seu 

desempenho como indivíduo, sujeito autónomo e membro da sociedade. 

A escola pública é, portanto, um pilar para a socialização da criança. A escola libertou as crianças 

do monopólio da proteção parental e transformou-as, também, em alunos que vão aprender os 

valores e as competências curriculares politicamente definidas. A escola, como dito anteriormente, 

é veículo de integração, pois estandardiza o modo de aquisição e transmissão do conhecimento, 

para além das diversidades culturais, sociais e individuais.  

Na sociedade da informação e do conhecimento é necessário que a escola reinvente o ofício do 

aluno e promova o desenvolvimento da autonomia, criatividade, espírito de iniciativa, 

empreendorismo e da avaliação (Sarmento, 2011). A utilização ativa e criativa das tecnologias da 

informação e comunicação deu origem, segundo o mesmo autor, a um “e-ofício” (Sarmento, 

2011:p.504) que se desenvolve na convergência de três fatores:  

 A promoção das relações entre cultura escolar e tecnologias de informação e 

comunicação;  

 A organização do capital social na sociedade do conhecimento é alterada pela introdução 

das tecnologias de informação e comunicação;  

 A transformação dos quotidianos das crianças por efeito das tecnologias de informação e 

comunicação. 

De fato, as novas tecnologias não são apenas instrumentais e colaboram na remodelação das 

formas e dos conteúdos do ofício do aluno (Sarmento, 2011), amplificam o acesso ao 
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conhecimento, disponibilizam-no facilmente às gerações mais novas e quebram fronteiras, 

anteriormente bem definidas, na divisão entre lazer e estudo. A escola, para que não corra o risco 

de desvalorização daquilo que representa na sociedade, deverá não deixar de agregar as 

tecnologias de informação e comunicação ao seu programa institucional. 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação provocou alterações, no modo 

como é pensada a educação ao nível dos métodos, conteúdos e dos espaços de aprendizagem na 

sociedade da informação e conhecimento. Em Portugal, a introdução das TIC no ensino ocorreu a 

partir de 1985, tendo o governo desenvolvido esforços significativos realizando a implementação 

de vários projetos cujos objetivos se centravam na introdução de equipamentos informáticos, na 

formação de professores e de formadores de professores, no desenvolvimento de software 

educativo, na promoção da investigação no âmbito da utilização das TIC, na criação e correto 

aproveitamento de recursos multimédia, na instalação e configuração de redes e na introdução e 

utilização responsável da internet. 

Um currículo significativo para a juventude, deverá oferecer uma experiência escolar que possibilite 

ao aluno da escola pública reconhecer essa mesma escola, como uma instituição social que teve 

grande preponderância na aquisição das suas competências enquanto elemento aprendente e 

criador da sociedade da informação e conhecimento. 

Dada a velocidade com que a economia e as tecnologias mudam, novos saberes e novos 

paradigmas de aprendizagem se exigem. As tecnologias deverão ser parte integrante do currículo, 

pois o caráter incerto do futuro impõe à escola que transmita competências de modo a que o 

cidadão se consiga adaptar à evolução tecnológica e desenvolva capacidades de pesquisa e de 

autoaprendizagem. A maioria dos cursos do ensino secundário em Portugal não tem, no currículo, 

as componentes de carácter tecnológica (e profissionalizantes) previstas na Lei de Bases do 

Sistema Educativo. 

Segundo Meirinhos (2000), uma educação que prepare as pessoas para a sociedade da 

informação deve ser centrada no aluno e tem de ser constituída em torno da aprendizagem e não 

do ato de ensinar. O mesmo autor defende que a educação, para além do uso das novas 

tecnologias, deve abordar a componente conteúdos, competências e atitudes de modo 

interrelacionado e que foque o seu espectro de atuação no agente que aprende. (Ver quadro 1).   
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COMPONENTES FUNDAMENTAÇÃO 

Conteúdo 

In
te

rre
la

cio
na

do
s 

A aquisição de conteúdos, informação, factos, conceitos, continua a ser 

importante, mas não isso não quer dizer primordial. O que não significa que o 

indivíduo não deva ser portador de uma cultura de base suficientemente vasta. 

(Meirinhos, 2000:p.8) 

Competências 

É necessário desenvolver a capacidade de aprender a aprender, isto é, 

desenvolver capacidades de aprender por si próprio, de auto aprender 

permanentemente ao longo da vida. Para isso, é necessário que o indivíduo saiba 

procurar, organizar e gerir informação, desenvolva habilidades de investigação, 

procedimentos de trabalho, estratégias de resolução de problemas. 

Atitudes 

Um dos vetores importantes da educação é aprender a viver em comum, 

desenvolver atitudes de cooperação, compreensão, tolerância, respeito, 

colaboração, autonomia, perseverança e responsabilidade.  

Quadro 1 - Componentes da educação para além das novas tecnologias (Meirinhos, 2000). 

Continuando, as tecnologias da informação e comunicação colocam em causa o tradicional ato de 

ensinar e a escola tem de saber adaptar-se para dar resposta a novas necessidades educativas da 

sociedade atual. Tem de ser pensada como uma instituição da sociedade da informação. Se esta 

adaptação não se conseguir, a escola perde muita da razão da sua existência (Meirinhos, 2000). 

O papel do professor é, cada vez mais, o de facilitador no acesso, organização e sistematização 

da informação a partir de fontes cada vez mais dispersas e distantes da escola enquanto local e 

dos tradicionais recursos pedagógicos (Cardoso, 2006).  

 

1.1.2. Tecnologias e motivação na construção do conhecimento 

Não há dúvidas quando afirmamos que o aluno de hoje não é mesmo do que o aluno de há alguns 

anos atrás, assim como as formas de comunicação são diferentes do que aquelas utilizadas há 

alguns anos. A utilização das tecnologias é uma característica inquestionável da geração de alunos 

alvo desta intervenção pedagógica. Computadores, tablets, telemóveis, smartphones, etc., são 

extensões deles próprios. É uma geração imersa quase totalmente na tecnologia que faz jus à 

teoria célebre de McLuhan que diz que a tecnologia é uma extensão do homem.  

Dada a fluência natural destes jovens para com as tecnologias digitais, é comum chamar-lhes 

nativos digitais (Prenski, 2001). No entanto, apesar de terem facilidade em utilizar os mais diversos 

equipamentos informáticos, em jogar jogos eletrónicos, instalar e utilizar apps no smartphone, 
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utilizar a internet para pesquisar, para comunicar, para socializar, para jogar, para obter 

informação, entre outras, será que isso é suficiente para que sejam fluentes com as novas 

tecnologias? Apesar de interagirem com conteúdos digitais a toda a hora, poucos são aqueles que 

conseguem criar os seus próprios conteúdos. Como se soubessem ler, mas não soubessem 

escrever. A fluência digital não requer apenas a capacidade de conversar, navegar e interagir, mas 

também a capacidade de criar, projetar e inventar. Também sou da opinião que é necessário 

aprender algum tipo de programação, pois a capacidade de programar aumenta grandemente o 

número de coisas que se podem criar com o computador e aumenta, também, aquilo que 

podemos aprender (Resnick et al., 2008).  

Assim, dado o acesso constante à informação, o contato ininterrupto com estímulos visuais e 

sonoros dos novos media, a que está sujeita a geração digital, torna obrigatório repensar as formas 

de ensinar (Jukes, McCain & Crocket, 2010). O desempenho dos alunos é influenciado, como se 

sabe, pela motivação e não apenas pelas suas capacidades intelectuais, é, portanto, fundamental, 

pensar que estratégias utilizar para motivar os alunos, tendo presente que não existem fórmulas 

ou receitas que funcionem para todos (Arends, 1999).  O professor deve adotar uma prática 

reflexiva e verificar o que melhor se adequa ao grupo de modo a que os alunos consigam, em 

pleno, desenvolver as suas capacidades.  

(…) we want to use as much (modern) technology in our teaching as possible, precisely 

because it will help students learn the skills better. Digital technology is the enabler, 

allowing students to teach themselves in ways they couldn‘t in the past. Students know 

that digital technology represents the tools of their time as people growing up in the early 

21st century, and they want to use these tools, as deeply as possible. (Prenski, 

2009:p.172). 

Note-se que, durante o período de observação, constatei que os alunos, durante as aulas, não 

tentam resolver os problemas autonomamente, esperando, quase sempre, que a Professora 

projetasse a resolução do problema ou que se deslocasse ao pé de si. Isto pode significar que os 

alunos não tinham capacidade de aprender a aprender ou que não havia motivação para o fazer. 

Em que medida pode a tecnologia ajudar a mudar isto? Os professores não podem ignorar o facto 

de as ferramentas tecnológicas exercerem um grande fascínio pelos alunos, prendendo a sua 

atenção seja qual for a atividade a realizar. Devem, portanto, tentar integrá-las de forma 

progressiva e criteriosa na sala de aula. A utilização estratégica destas ferramentas pode ser um 
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catalisador de autonomia e de motivação, dada a curiosidade que geram à sua volta e as suas 

vantagens em relação a outras ferramentas.  

1.1.2.1. Construtivismo e cooperação/colaboração na sociedade atual 

A teoria pedagógica que pretendi que desse suporte a esta intervenção foi o construtivismo. Esta 

conceção da aprendizagem procura articular princípios e estratégias com o objetivo de 

proporcionar ao aluno métodos que ele próprio delineie o seu percurso de aprendizagem e 

construa o seu conhecimento (Coll et al., 2001). Mas essa construção do conhecimento não se 

pode fazer se não houver um desenvolvimento de fatores motivacionais, citando Palmer (2005): 

Motivation has been recognized as an importante factor in the construction of knowledge 

and the process of conceptual change, so one could expect that motivation strategies 

would be integral components of constructivist-informed teaching. (Palmer, 2005:p.1852) 

Nesta conceção, todo o processo de aprendizagem é um processo de construção e o professor 

deverá ter um papel relativamente periférico e proporcionar experiências adequadas que facilitem 

a aprendizagem (Palmer, 2005). O aluno deverá construir ativamente o seu conhecimento, 

montado conexões, construindo esquemas mentais, elaborando mapas conceptuais e desenvolver 

novos conceitos a partir de entendimentos prévios. Em vez de aprender um conjunto básico de 

conhecimentos, os alunos desenvolvem-se através de interações com os seus pares e orientadores 

(Lins, 2003). 

Construtivismo e tecnologia, nos dias atuais, são conceitos quase indissociáveis, uma vez que será 

difícil utilizar estratégias construtivistas com base na realidade dos alunos e dos seus 

conhecimentos prévios sem utilizar ferramentas tecnológicas (Casal, 2013). Segundo o mesmo, 

não se podem aplicar um construtivismo atual pedindo aos alunos para se desprenderem do seu 

meio tecnológico para virem aprender.  

Fazendo agora a ponte entre as estratégias construtivistas de aprendizagem e o trabalho 

cooperativo e colaborativo, vários autores encontram muitos pontos em comum. Panitz (1999) e 

Dooly (2008) defendem que a base da aprendizagem cooperativa e cooperativa é o construtivismo. 

A base do trabalho cooperativo é formada pela aprendizagem centrada no aluno, pela motivação 

intrínseca para a aprendizagem, a construção do conhecimento e não a transmissão e uma 

aprendizagem flexível em vez de demasiado rígida (Panitz, 1999). A característica que mais 

importa para este projeto de intervenção é a motivação intrínseca que, segundo Casal 
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(2013:p.6622) citando Panitz (1999), “a motivação intrínseca é a que vem dos alunos (…) quando 

querem aprender pelo gosto de aprender, porque estão interessados no assunto. Ajudar os colegas 

vem (…) do gosto pelo esforço coletivo. Os alunos aprendem em conjunto sem o recurso a notas, 

prémios ou outras recompensas ou castigos”.  

Collaboration is a promising mode of human engagement that has become a twenty-first-

century trend.  (Laal & Ghodsi, 2011:p487) 

É necessário referir que para cooperar é necessário colaborar. Cooperar no seu modo mais formal 

significa que cada membro do grupo tem um papel pré-definido e o professor tem o maior controlo 

sobre as relações do grupo, colaborar inscreve-se numa esfera mais informal pois emerge das 

interações espontâneas do grupo.  

Assim, os alunos devem ser ativos na construção do seu conhecimento e dos seus pares através 

do trabalho cooperativo e colaborativo. O trabalho cooperativo potencia a qualidade das 

aprendizagens levando os alunos ao debate e à partilha de informação (Arends, 1999). Com 

entreajuda é mais fácil superar as dificuldades individuais de cada um, tornando o trabalho, assim, 

mais produtivo e motivador. Nos cursos profissionais, que deverão ter uma formação mais 

orientada para o mercado de trabalho, esta abordagem ganha mais sentido, pois permite perceber 

como interagir com indivíduos que têm ideias e capacidades diferentes e aproximar os alunos ao 

contexto laboral. 

 

1.1.3. Ferramentas web 2.0 

O termo web 2.0 foi introduzido em 1999 por Darcy DiNucci num artigo que dizia o seguinte: “The 

first glimmerings of Web 2.0 are beginning to appear (…) The world of myriad, ubiquitous Internet-

connected tools, often referred to as Internet appliances, has long been predicted”2. No entanto, 

foi popularizado por Tim O’Reilly em 2005 quando publica um artigo intitulado What Is Web 2.0: 

Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Nesse artigo, o autor, 

procura clarificar o termo afirmando que web 2.0 é a rede enquanto plataforma, englobando todos 

os dispositivos ligados e que é nas aplicações da web 2.0 que se encontram a maioria das 

vantagens dessa plataforma: distribuem o software como um serviço de atualização contínuo que 

                                                            
2 Obtido de http://www.darcyd.com/fragmented_future.pdf a 3 de julho de 2014.  
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melhora à medida que mais pessoas o utilizam, consomem e transformam os dados de múltiplas 

fontes (…) através de uma arquitetura participativa que supera a metáfora da página da web 1.0 

de modo a garantir uma experiência rica para o utilizador” (O’Reilly, 2005)3.  

As principais caraterísticas da web 2.0 prendem-se com o facto de permitirem aos utilizadores 

fazer mais do que ter acesso a informação, em vez de ler apenas, o utilizador é convidado a 

comentar ou a criar aumentando, assim, a sua participação. O utilizador é encorajado a confiar 

mais no seu browser para realizar tarefas ou serviços que fazia localmente. O browser passa a 

incluir as dimensões interface, aplicação e armazenamento (a rede como uma plataforma).   

Castells (2003) afirma que desde o início da internet os princípios norteadores do seu 

desenvolvimento foram a abertura, a cooperação e a liberdade. As ferramentas de criação coletiva, 

o software de código aberto ou o software livre demonstram que o espírito de liberdade que 

originou a internet mantém-se na web 2.0. Os princípios poderão não ser novos, no entanto, as 

ferramentas colaborativas proporcionam uma maior participação dos utilizadores na criação da 

web. Importa, para este relatório, reforçar que o conceito deve entendido não como uma 

atualização das suas especificidades técnicas, mas como um ambiente de interação e partilha 

com interfaces colaborativas e participativas acessíveis para todos. 

Assim, as transformações que ocorreram no paradigma da Internet nos últimos anos, ditam que 

se faça uso do conjunto de ferramentas e serviços disponibilizadas pela web 2.0. Estes 

instrumentos são orientados, como refere Pereira (2011), para facilitar e promover a interação 

entre os utilizadores, a publicação e partilha de informação, orientada à interação e às redes 

sociais e incorporando uma grande diversidade de ferramentas e serviços.  

Ao contrário do que acontecia dantes, hoje em dia é fácil trabalhar colaborativamente através das 

ferramentas que a web 2.0 disponibiliza; alunos e professores podem aprender e gerar conteúdos 

em conjunto, partilhando conhecimento e experiências e utilizando a rede como uma plataforma.  

De seguida apresento as três ferramentas do âmbito da web 2.o que, de acordo com o projeto de 

intervenção educativa, mais ênfase tiveram na investigação.   

 

                                                            
3 Tradução livre de http://radar.oreilly.com/2005/10/web-20-compact-definition.html, obtido a 3 de julho de 2014.  
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1.1.3.1. Schoology4 

Esta ferramenta serviu de plataforma, digamos tecnológica, a todo o trabalho desenvolvido e, por 

isso, adquiriu mais destaque do que todas as outras. Consiste numa plataforma de apoio ao ensino 

presencial (LMS - Learning Management System ou sistema de gestão de aprendizagem) que 

permite ao aluno ter um papel mais ativo no processo ensino - aprendizagem. O mesmo tem o 

poder de decidir onde, como e com quem trabalhar. Neste sentido, os LMS são sistemas que 

disponibilizam uma série de recursos, síncronos e assíncronos, que dão suporte ao processo de 

aprendizagem, permitindo o seu planeamento, implementação e avaliação. Ao contrário do Moodle 

(mais utilizado nas escolas portuguesas) e de outros LMS que são mais focados no modo como 

cada curso é construído, o Schoology é um sistema que se foca mais nas pessoas que o vão 

utilizar e que disponibiliza um conjunto de ferramentas que permitem abordagens personalizadas 

e únicas num interface não estranho/conhecido do utilizador. 

Os LMS apareceram para dar suporte à formação à distância online. As plataformas existentes 

facilitam o acesso a recursos em diferentes formatos (texto, vídeo, áudio e imagens) disponibilizam 

ferramentas de comunicação e de apoio à aprendizagem colaborativa. O aluno tem o poder de 

decidir quando e onde trabalhar, com quem o fazer, com que ferramentas e com que nível de 

empenho. Segundo Carvalho (2007:p.23), “o aluno, através de um LMS, tem uma posição 

favorável na aprendizagem.” Um LMS deverá possuir um conjunto de funcionalidades projetadas 

para armazenar, distribuir e gerir conteúdos de um curso de forma progressiva e interativa. 

Normalmente, regista também as atividades do aluno e o seu desempenho. Com estas 

ferramentas é possível construir conhecimento, colaborativamente, através da discussão, da 

reflexão e tomada de decisões. O computador surge aqui como mediador do processo de ensino-

aprendizagem. Algumas vantagens e benefícios de um LMS vão desde a redução dos custos de 

formação, ao facto de ter os recursos disponíveis a qualquer hora e local, passando também pelo 

facto de aumentar as competências técnicas dos intervenientes. 

Schoology é um LMS que, inspirado pelas redes sociais na Internet, possibilita criar e gerir grupos 

de alunos, realizar testes e fazer avaliação, publicar documentos, hiperligações e fotos e possibilita, 

ainda, enviar mensagens em tempo real e comunicar diretamente com grupos específicos. Tem 

                                                            
4 Endereço web: www.schoology.com 
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como vantagem, óbvia, fazer isto tudo num interface bastante semelhante ao Facebook; 

ferramenta da web 2.0 que os alunos, desde há muito, sabem utilizar. 

Schoology é uma ferramenta da web 2.0 que tem o poder de mobilizar os alunos, uma vez que 

lhes fornece um ambiente familiar. Este novo LMS é baseado nas redes socias da internet e 

apresenta uma grande coleção de funcionalidades. Por exemplo, possibilita gerir e criar grupos de 

alunos, criar testes e atribuir notas, fazer a publicação de documentos nos mais variados formatos 

e comunicar com grupos específicos ou enviar mensagens em tempo real. Num ambiente 

semelhante ao Facebook, possibilita a transferência de competências e é uma excelente opção 

para comunicar com os discentes. O quadro seguinte reúne a suas principais vantagens e 

funcionalidades. 

SCHOOLOGY 

Va
nt

ag
en

s 
e 

fu
nc

io
na

lid
ad

es
 

 Funciona com um interface semelhante ao Facebook; 

 Livre acesso (Basic Package); 

 Possibilita uma série de ferramentas de aprendizagem de fácil acesso e de interface intuitivo; 

 Livre acesso (Basic Package); 

 Proporciona a gestão de mais do que uma turma; 

 Permite criar uma biblioteca de recursos para distribuir pelas diversas turmas; 

 Possibilita criar exercícios online (de escolha múltipla, de verdadeiro/falso, de referência cruzada, de 

completar espaços em branco e de resposta aberta); 

 Personalização de questões com inclusão de imagens ou vídeos; 

 Importação de exercícios da biblioteca para vários cursos; 

 Correção automática de testes; 

 Visualização de trabalhos na plataforma, submetidos pelos alunos, com avaliação e comentários; 

 Registo de assiduidade, atrasos e outras ocorrências da sala de aula; 

 Envio de forma fácil mensagens aos alunos; 

 É possível abrir uma discussão com um post na timeline do curso; 

 Partilha de hiperligações e/ou outros recursos através da wall; 

 Dá a informação, ao docente ou ao discente, das notificações desde o último login; 

 Extrapola o ambiente da sala de aula e da escola; 

 Permite aos pais (ou encarregados de educação) o acompanhamento do percurso educativo dos 

seus educandos. 

Quadro 2 - Vantagens e funcionalidades da plataforma Schoology. 

O Schoology disponibiliza, ainda, aplicações para serem utilizadas em dispositivos móveis (Iphone, 

Ipad, Android e Amazon Kindle) o que permite estender a plataforma para além dos limites do 
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b’learning. A gestão completa de um curso pode ser feita através destas aplicações e os 

professores, prolongando o tempo da aula, podem envolver os alunos num ambiente social seguro 

e enriquecedor. Através do seu dispositivo móvel, o professor pode, entre outros, organizar 

eventos, fazer atualizações, enviar mensagens e dar feedback aos seus alunos com total 

mobilidade.  

Será correto apelidar o Schoology de LMS social, pois, para além do que foi dito, tem como objetivo 

o envolvimento dos diversos intervenientes, num esforço coletivo, na aprendizagem de um 

estudante. Ao melhorar a comunicação, este ambiente, beneficia a aprendizagem e transforma 

professores e administradores numa rede colaborativa ágil de objetivos comuns. A colaboração 

melhora o nível de envolvimento e exige aos alunos, não só que aprendam, mas também, que 

pensem sobre o que aprenderam de modo a terem uma opinião crítica. Carvalho (2007) alerta 

que os alunos demoram a adaptarem-se a novas abordagens e a reconhecer essas abordagens 

como uma nova forma de aprender. Este tipo de ferramentas, tendo isso em conta, possibilita algo 

de diferente, possibilita aos alunos serem condutores da sua aprendizagem e libertarem-se do 

professor (Carvalho, 2007). Segundo a mesma autora, reconhecer a importância dos conteúdos 

na plataforma, uma vez que os alunos estão a habituados a que a sua avaliação seja centrada nos 

conteúdos, é uma prática que não lhes é estranha. 

1.1.3.2. Socrative5 

Antes de falar desta ferramenta, é necessário reforçar que um ambiente de aprendizagem efetivo 

na sala de aula, necessita de um compromisso mútuo entre o professor e os alunos e uma igual 

disponibilidade de todos os intervenientes para a cooperação e colaboração num clima interativo 

propício ao diálogo e à comunicação (Trindade, 2014). Quer isto dizer que é claramente vantajosa 

a interação constante entre professor e alunos na sala de aula e que há ferramentas tecnológicas 

que constituem uma excelente oportunidade para promover este ambiente educativo.  

Trindade (2014), no estudo de caso acerca da promoção da interatividade na sala de aula com 

Socrative, servindo-se de Evans & Sabry (2003), afirma que “a criação de ambientes interativos 

em sala de aula exige um contexto de ensino aprendizagem preferencialmente criativo, aberto e 

dinâmico, disponibilizando múltiplas conexões e permitindo que o aluno tenha um papel 

interventivo e responsável na sua aprendizagem” (Trindade, 2014:p256).  

                                                            
5 Endereço web: http://www.socrative.com  
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Assim, Schoology é uma ferramenta da web 2.0 concebida para aumentar e promover a 

participação dos alunos no processo de ensino/aprendizagem. Possibilita fazer isto em tempo 

real, numa ferramenta gratuita e multiplataforma. Trata-se de um sistema de resposta inteligente 

que capacita os professores para envolver os alunos através de uma série de exercícios e jogos 

educativos através do computador, smartphone ou tablet. Constitui, assim, uma excelente 

ferramenta para a recolha de feedback dos alunos, onde os professores podem obter uma 

avaliação imediata através de questionários que englobem perguntas de resposta curta, de escolha 

múltipla e de verdadeiro ou falso. Permite, ainda, a correção automática das respostas de escolha 

múltipla. Os resultados dos questionários podem no final serem enviados para o correio eletrónico 

do professor no formato de folha de cálculo. Foi usada na intervenção como ferramenta 

exploratória, como plataforma de questionários e, ainda, como um modo de obter verificar o nível 

das aprendizagens sobre alguns conteúdos no final de determinadas aulas.  

SOCRATIVE 

Va
nt

ag
en

s 
e 

fu
nc

io
na

lid
ad

es
 

 Envolve os alunos através da tecnologia; 

 Resposta rápida quando se pretende uma avaliação formativa; 

 Dá a capacidade do professor verificar a velocidade de resposta de cada aluno; 

 Possibilita jogos educativos entre os alunos ; 

 Correção automática de questionários; 

 Aceita 50 dispositivos ligados ao mesmo tempo na mesma atividade; 

 Multiplataforma; 

 Gratuito. 

Quadro 3 - Vantagens e funcionalidades da plataforma Socrative. 

De facto, “a simplicidade desta ferramenta, aliada à sua versatilidade e segurança, possibilitam o 

seu uso em sala de aula de forma eficaz, com potencial para a promoção da interatividade entre 

alunos e professores. Adicionalmente possui a mais-valia de poder gerar formas adicionais de 

interação, seja por via da compreensão dos conceitos em estudo na aula, seja na avaliação dos 

mesmos, com o respetivo tratamento estatístico associado, facilitando uma intervenção do 

professor mais cirúrgica, seja no esclarecimento complementar ao assunto abordado, seja junto 

do(s) aluno(s)” (Tavares, 2014:p.262).  

A plataforma Socrative, em jeito de conclusão, revelou-se uma mais-valia para o projeto de 

intervenção e foi usada, em conjunto com as outras ferramentas web 2.0, para facilitar a interação 

na sala de aula, para aumentar a motivação dos alunos, para ajudar a medir rapidamente a 
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efetividade das aprendizagens e, finalmente, como promotora da qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem na sala de aula.  

1.1.3.3. Answer Garden6 

Answer Garden é uma ferramenta minimalista que permite obter feedback sobre determinado 

tópico. Pode ser utilizado também como ferramenta de brainstorming da turma na escolha de 

temas ou de trabalhos. O funcionamento é muito simples e o interface muito intuitivo. Começa-se 

por criar um tópico e depois basta partilhar a ligação para essa página que tem o tópico e o espaço 

de resposta e de partilha. O resultado final pode ser exportado sob a forma de nuvem de palavras, 

que é desenhada de acordo com o volume de respostas, onde ganham mais destaque as respostas 

mais vezes dadas.  

 

Figura 1 – Printscreen da ferramenta AnswerGarden num Ipad. 
Obtido de https://itunes.apple.com/app/id886601928 a 17 de setembro de 2014. 

A ferramenta foi utilizada, principalmente, para perceber o conhecimento da turma sobre assuntos 

relacionados com os objetivos do programa e para gerar uma construção conjunta de uma série 

de conceitos relacionados com aquilo que era necessário saber e aprender. Possibilita dois modos 

de resposta, o modo sala de aula e o modo brainstorming. No primeiro, cada aluno pode enviar 

um conjunto ilimitado de respostas não repetidas, no segundo, as respostas podem ser repetidas. 

                                                            
6 Endereço web: http://answergarden.ch/ (A extensão “ch” tem a ver com os autores: CreativeHeroes.) 
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O professor assume o papel de moderador, podendo, nalgumas circunstâncias aprovar ou não as 

respostas que aparecem na página. Há necessidade de alertar a turma para que as respostas 

sejam sérias e que as mesmas vão ser visíveis para todos os intervenientes e é possível identificar 

o autor de cada uma delas. É papel do professor sensibilizar os alunos que se trata de uma nova 

forma de aprender, útil para todos.  

Mais uma vez, as tecnologias de informação e comunicação, quando incorporadas no ensino para 

apoiarem os processos cognitivos e sociais da aprendizagem, podem disponibilizar condições 

ímpares. Ao suscitarem o uso de pedagogias interativas, que sejam capazes de envolver os alunos 

em discussões de ideias e atividades, orientadas pelo professor, podem conduzir a uma 

aprendizagem efetiva (Mazur, 1998).  

Para concluir esta parte, é pertinente observar que na revisão da estrutura curricular apresentada 

em Março de 2012, o Ministério da Educação e Ciência, no reforço da autonomia pedagógica e 

organizativa das escolas, sugere que em cada escola se valorizem as experiências e as práticas 

colaborativas que conduzem à melhoria do ensino. A utilização das ferramentas da web 2.0 no 

ensino vão exatamente nesse sentido, no da inovação e colaboração. 

 

1.2.  O ensino profissional nas escolas portuguesas 

O ensino profissional nas escolas secundárias constitui, de há alguns anos para cá, uma alternativa 

ao ensino secundário dito regular. Esta modalidade possibilita aos alunos uma opção mais 

centrada no mercado de trabalho, com uma vertente de ensino mais prática e convergente com 

as necessidades empresariais onde a escola se inscreve geograficamente inscreve (Agência 

Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, 2012). As estatísticas da educação de 

2012/2013 da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) indicam-nos que o 

número de alunos matriculados no ensino público em Portugal era de 66 269 (se incluirmos o 

ensino privado o número chega a 110 462), se considerarmos que este valor em 2007/2008 

chegava apenas a 34 414 (Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, 2010), 

verificamos que a difusão, imposta em 2005 pelo Ministério da Educação, de cursos profissionais 

pelas escolas secundárias, viabilizou um acesso mais generalizado a esta tipologia de ensino.  

Contudo, podemos colocar a questão se o modelo de sucesso das escolas profissionais, criadas 

propositadamente para estes cursos, se verificou nas escolas secundárias? Segundo Azevedo 
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(2010), o sucesso institucional das escolas profissionais assenta em cinco elementos centrais: a 

dimensão de cada escola e a relação pedagógica de proximidade e acompanhamento de cada 

aluno, essencial para prática de uma diferenciação pedagógica; o modelo pedagógico de 

progressão por módulos e por ciclos de aprendizagem de três anos adaptado a uma progressão 

exigente e contínua com definição de tarefas claras, sequenciais e progressivas; a boa ligação à 

comunidade local que possibilita a integração dos alunos dos alunos na sociedade, seja ela em 

estágios, em projetos que interessem à comunidade ou na defesa da prova final de curso (Prova 

de Aptidão Profissional) que têm de defender perante um júri com elementos externos à escola, 

muitas vezes de empresas da região; o regime de maior liberdade na administração e gestão, que 

possibilita mais autonomia pedagógica, administrativa e financeira do que as escolas secundárias 

e, por isso mesmo, exige também mais responsabilização e exigência na prestação de contas; o 

regime de certificação cujo diploma de técnico confere, também, equivalência ao 12º ano, o que 

possibilita a procura de emprego ou o prosseguimento de estudos, mediante a realização de 

exames nacionais.  

De facto, a imposição do modelo das escolas profissionais nas escolas secundárias em grande 

número, sem escrutínio, sem programa de formação para os seus intervenientes ou verificação 

logística, fez com que muitas escolas utilizassem esta ampliação educativa para destino dos alunos 

com maiores dificuldades de aproveitamento até ao 9º ano. Azevedo (2010) diz mesmo que 

Era possível e fácil ter sido percorrido outro caminho. Este está a gerar a descredibilização 

do ensino profissional, mais do que a sua credibilização como percurso escolar de 

qualidade para qualquer jovem. E isso é grave, muito grave, porque corremos o risco de 

estarmos a andar para trás. (Azevedo, 2010:p. 29) 

Tomando como exemplo a escola secundária onde ocorreu a minha intervenção, foi possível 

confirmar que a frequência dos cursos profissionais está destinada a alunos com trajetos escolares 

previamente orientados por vias alternativas de formação. Vias essas que foram seguidas, 

principalmente, por causa do insucesso escolar. Na mesma linha, as escolas secundárias têm, na 

sua grande maioria, dificuldades várias de implementação dos cursos profissionais, sejam elas do 

lado pedagógico, material ou económico/social. Essas mesmas escolas colocam como público-

alvo dos cursos profissionais, não exclusivamente, os alunos provenientes dos Cursos de Educação 

e Formação (CEF), adotando, assim, uma medida eficaz de redução do abandono escolar, mas 

não tão eficiente no combate ao insucesso (Azevedo, 2010). De facto, os cursos profissionais nas 
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escolas servem, antes, para colmatar a falta de alunos e o excesso de professores, em vez de 

representarem na sua génese uma iniciativa apropriada, útil, para os alunos daquela escola e 

daquele local. O grupo de recrutamento de Informática é um exemplo do que foi dito 

anteriormente, pois a grande oferta de disciplinas, de nível secundário, encontra-se nos cursos 

profissionais, a de nível básico encontrava-se nos CEF (em extinção). 

 

1.2.1. As orientações curriculares para os cursos profissionais 

A última revisão curricular promovida pelo Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, e atualizada 

pelo Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho, estabelece os princípios orientadores da organização 

e da gestão dos currículos dos ensino básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a 

adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do 

currículo, referindo-se, também, ao ensino profissional no âmbito do qual se enquadra o Curso de 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos onde foi feita intervenção em foco neste 

relatório. O referido Decreto-Lei indica que os cursos profissionais devem privilegiar a integração 

dos alunos no mercado de trabalho e permitir o prosseguimento de estudos. Assim sendo, o 

trabalho a desenvolver nas diversas disciplinas da matriz curricular deverá ser bastante prático e 

prevê, como medida de reforço deste carácter prático, a Formação em Contexto de Trabalho nos 

últimos dois anos do curso.  

Acerca das Tecnologias da Informação e Comunicação (disciplina de TIC), o ponto 1 do Artigo 11º, 

do Decreto-Lei supracitado indica que  

A disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação inicia -se no 7.º ano de 

escolaridade, garantindo aos alunos mais jovens uma utilização segura e adequada dos 

recursos digitais e proporcionando condições para um acesso universal à informação, 

funcionando sequencialmente nos 7.º e 8.º anos, semestral ou anualmente, em 

articulação com uma disciplina criada pela escola, designada por oferta de escola. 

(Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho) 

Anteriormente, a iniciação às TIC no currículo fazia-se apenas no 9º ano de escolaridade, no fim 

do 3º Ciclo do Ensino Básico, algo que, no meu entendimento, estava completamente distante das 

necessidades dos alunos pois, em muitas situações, já tinham sentido a falta desse contato em 

anos anteriores, quer para a realização de diversas atividades escolares e extracurriculares, quer 
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ainda, e uma vez que um dos conteúdos lecionados estava relacionado com a segurança na 

internet, para sua própria proteção.  

O Artigo 16º, juntamente com o Anexo VI, determina a carga horária para os cursos profissionais 

do ensino secundário, assim, para a disciplina de TIC, da componente de formação Sociocultural, 

são determinadas um total de 100 horas. Essa carga horária deverá ser não compartimentada 

pelos três anos do ciclo de formação a gerir pela escola, no âmbito da sua autonomia pedagógica, 

acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão dos diversos módulos e a 

formação em contexto de trabalho. As escolas têm, assim, a possibilidade de organizar os tempos 

letivos na unidade mais conveniente, da melhor forma, desde que respeitem as cargas horárias 

totais de cada disciplina (Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho). No caso das TIC, por norma e 

à semelhança do que acontecia no 10º ano dos cursos tecnológicos, as horas previstas para 

disciplina são dadas no primeiro ano do ciclo de formação num total de 133 ou 134 tempos letivos 

com uma carga horária semanal de dois blocos de 90 minutos, organizada em três módulos 

independentes.  

As metas curriculares para as Tecnologias de Informação e Comunicação do ensino básico, 

apresentadas em julho de 2012, embora um pouco desfasadas em relação à disciplina de TIC do 

10º ano do curso profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos que lecionei, 

quer pelos conteúdos, quer pela diferença de idade entre os alunos do 7º ou 8º ano, são uma boa 

ferramenta para a contextualização da intervenção pretendida nesta parte do relatório. Isto porque  

As metas curriculares constituem, pois, a par dos programas disciplinares, os documentos 

orientadores do ensino e da avaliação, sendo que os segundos enquadram a 

aprendizagem, enquanto as primeiras a concretizam. (Direção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC), 2012:p.1) 

Para quem trabalha na área de Informática é absolutamente essencial que, desde cedo, possa ter 

a capacidade de pesquisar, tratar e produzir informação nos mais diversos suportes (não 

exclusivamente digitais), o que está de acordo com um dos objetivos das metas curriculares que 

diz que se deve fomentar nos alunos a análise crítica da função e do poder das tecnologias de 

informação e comunicação através das tecnologias, paralelamente à capacidade de pesquisa nos 

formatos tradicionais (Horta, Mendonça, & Nascimento, 2012:p.2).  
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Segundo o documento, a disciplina de TIC assume-se com caráter eminentemente prático e é 

organizada nos seguintes domínios: Informação (i), Produção (ii) e Comunicação e Colaboração 

(iii). A estes junta-se o domínio da Segurança, assumindo um carácter transversal a todos. Os 

autores sugerem que os alunos sejam utilizadores ativos dos computadores, das redes e da 

Internet e cabe aos professores gerar situações de promoção da autonomia dos alunos, em que 

estes assumam o papel de exploradores orientados pelo docente (Horta, Mendonça, & 

Nascimento, 2012). Os mesmos autores, no mesmo texto, revelam que se deve partir de uma 

cuidada avaliação diagnóstica e que se deve privilegiar a participação dos alunos em pequenos 

projetos, na resolução de problemas e de exercícios práticos contextualizados na produção de um 

projeto/produto (Horta, Mendonça, & Nascimento, 2012:p.3).  

Tomando em linha de conta a cuidada avaliação diagnóstica que é necessário fazer, refiro que 

essa avaliação foi feita durante o período de observação da prática pedagógica da orientadora, que 

tive oportunidade de fazer antes de começar as minhas horas de lecionação. Assim, foi possível 

observar os alunos, a sua interação com os colegas e o com a professora, o seu método de 

trabalho, o seu grau de autonomia, a sua forma de realizar as atividades propostas e, após 

discussão com a orientadora, perceber em que tipo de atividades se sentiam mais confiantes. Este 

tempo de observação foi durante o módulo 2 e iniciei as minhas aulas no início do módulo 3. Foi 

bastante importante começar num módulo novo, pois, assim, tive mais liberdade para aplicar o 

meu projeto de intervenção com conteúdos novos e diferentes de algo que já tivessem feito.  

É referido, também, na última citação, que se deve privilegiar a participação dos alunos em 

exercícios práticos contextualizados na produção de um produto, algo que já tinha previsto fazer 

com a turma neste contexto e em função das características dos alunos, do curso, da filosofia dos 

cursos profissionais, das orientações curriculares e metodologia indicada para a disciplina e das 

ferramentas da web 2.0 que pretendia utilizar.   

No que diz ainda respeito às orientações curriculares, é necessário analisar o documento onde 

consta o programa da disciplina de Tecnologias de Comunicação e Informação que, apesar de ter 

data do ano letivo 2004/2005, é aquele que atualmente se encontra em vigor e serviu de base 

para a planificação das aulas do módulo lecionado.  

A disciplina é caracterizada da seguinte maneira:  
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A disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação integra a componente de 

formação sociocultural dos cursos profissionais, por forma a garantir aos jovens a 

aprendizagem de ferramentas diversificadas na ótica do utilizar, indispensáveis ao sucesso 

pessoal e profissional. (Direcção-Geral de Formação Vocacional, 2004:p2) 

O documento apresenta as finalidades da disciplina e, de todas, as que me pareceram mais 

pertinentes e importantes, de acordo com o hiato temporal do programa e com a natureza da 

intervenção, são aquelas que dizem respeito à promoção da autonomia, da criatividade, da 

responsabilidade e do trabalho em equipa, as que indicam que se deve fomentar o interesse pela 

pesquisa, pela descoberta e pela inovação, aquelas que sensibilizam para uma análise crítica da 

função e do poder das novas tecnologias e, por fim, as finalidades de promoção das práticas 

inerentes às normas de segurança dos dados e da informação. (Direcção-Geral de Formação 

Vocacional, 2004). Todas elas adaptadas a uma nova realidade tecnológica, social e, ainda, àquilo 

que hoje representa e significa a Internet e os outros novos media.  

A Internet e, em particular, a web, nas suas várias evoluções, apresenta-se não apenas 

como um novo medium, mas também como um ambiente propiciador de diferentes 

formas e níveis de comunicação e informação, desde a intra e interpessoal e grupal, até 

à organizacional e de massas. A tecnologia digital cria a possibilidade da interação, 

circulação intertextual, combinação de diferentes Media, criação e valorização da 

memória, entre ouros aspetos. (Pereira, Pinto, & Nascimento, 2014:p7) 

É referido no programa que o mesmo resultou do ajuste do programa de Tecnologias da 

Informação e Comunicação dos cursos científicos-humanísticos, tecnológicos e artísticos 

especializados ao modelo curricular dos cursos profissionais. O programa que serviu de modelo 

de ajuste já não está em uso, dada a mudança ocorrida, que já referi neste relatório, da disciplina 

de TIC para os 7º e 8º anos de escolaridade. De qualquer modo, o programa ficou estruturado em 

módulos, com competências terminais bem definidas relativamente a ferramentas de aplicação 

transversal, de forma a facilitar aprendizagens sectoriais e independentes (Direcção-Geral de 

Formação Vocacional, 2004). 

Fazem, portanto, parte da disciplina um conjunto de módulos base e outros opcionais para a 

escola poder ajustar à sua realidade e aos seus alunos. A partir do ano letivo 2005/2006, os 

conteúdos distribuídos pelos módulos base são: Folha de Cálculo (Módulo 1), Gestão de Base de 

Dados (Módulo 2) e Criação de Páginas Web (Módulo 3). A minha intervenção incidiu sobre o 
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último. De acordo com o programa, os conteúdos a abordar neste módulo incluem três programas 

para criar páginas web de opção. Assim, a Professora Orientadora, aquando da planificação anual 

da disciplina tinha a hipótese de escolher entre: 

− Opção 1: Programa de edição Web: FrontPage; 

− Opção 2: Programa de animação gráfica Web: Flash; 

− Opção 3: Programa de edição Web: Dreamweaver. 

Quando tive oportunidade de analisar a planificação, verifiquei que tinha sido escolhida a primeira 

opção. Uma vez que o documento do programa da disciplina em uso data do ano 2004, é natural 

que esteja desatualizado e algumas das ferramentas informáticas que sugerem foram mesmo 

descontinuadas e substituídas por outras. O programa FrontPage é disso um exemplo e, como tal, 

a última versão é de 20067. Durante o período de observação da turma discuti esta situação com 

a Orientadora e, não havendo referência no programa à hipótese de substituir o software de cada 

opção por outro equivalente, sugeri a mudança da planificação de modo a trocar para a opção 2. 

Isto para além de tecnologicamente estar desajustado à realidade atual e, em discussão com a 

turma no período de observação, perceber que os alunos o consideravam pouco apelativo e pouco 

interessante. A Professora aceitou, portanto, a minha sugestão e levou a proposta a nova 

planificação ao Conselho Pedagógico para ser validada.   

O Adobe Flash (antigamente chamado Macromedia Flash e Shockwave Flash) é uma plataforma  

multimédia e software utilizado para criação de gráficos vetoriais, animação, jogos e aplicações de 

Internet rica (Rich Internet Application - RIA) que podem ser vistos, jogados e executados no Adobe 

Flash Player.8 Creio que este programa, dentro das opções possíveis, era o melhor, pois oferece 

um leque muito diversificado de atividades atrativas e interessantes para trabalhar com estes 

alunos e possibilita implementar facilmente estratégias que integrem ferramentas da web 2.0 de 

modo a criar o envolvimento pretendido durante a intervenção. Em conversa com os mesmos, 

acerca dos seus interesses e daquilo que mais gostavam de fazer no terceiro módulo, comprovei 

exatamente isso.  

                                                            
7 Microsoft FrontPage é um editor descontinuado WYSIWYG de html e uma ferramenta de administração de web sites da Microsoft 
para sistemas operativos Windows. Fazia parte da suíte de aplicativos Microsoft Office de 1997 a 2003. Foi substituído pelo Microsoft 
Expression Web e SharePoint Designer, cuja primeira edição foi em dezembro de 2006 em conjunto com o Microsoft Office 2007. 
Obtido de http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPagea 19 de julho de 2014. 
8 Obtido de http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash a 19 de julho de 2014 
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As competências a desenvolver no módulo são “criar páginas na web, utilizando editores e 

programas de animação gráfica, publicar páginas na web e criar e manter um site” (Direcção-

Geral de Formação Vocacional, 2004:p6) e das orientações metodológicas da disciplina, destaca-

se, para além do caráter prático e experimental, a referência que se torna “necessário implementar 

metodologias através de atividades que incidam sobre a aplicação prática e contextualizada dos 

conteúdos, experimentação, a pesquisa e a resolução de problemas. Neste sentido, as aulas 

deverão privilegiar a participação dos alunos em projetos, na resolução de problemas e de 

exercícios que simulem a realidade das empresas e instituições ou que abordem temas de outras 

áreas disciplinares” (Direcção-Geral de Formação Vocacional, 2004:p7). A intervenção visou, 

precisamente, reforçar a componente prática e experimental e abordar os conteúdos durante a 

elaboração de pequenos trabalhos nas aulas, de modo a dar as ferramentas que possibilitassem 

realizar um projeto final de natureza englobadora. Esse projeto, individual, possibilitou a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos e os alunos tinham liberdade para optarem pelo tema a abordar, 

apenas confinados a alguns parâmetros, constantes de um modelo que foi entregue, que teriam 

obrigatoriamente de respeitar. Isto vai ao encontro das estratégias presentes no programa que 

indicam que se devem motivar os alunos a desenvolver a sua capacidade de autonomia, 

responsabilidade, iniciativa e sentido crítico.  

Como já foi contextualizado, estando estes alunos num percurso escolar diferente do considerado 

regular e, como demonstra o elevado número de retenções de muitos deles, com uma relação 

algo conturbada com a escola, é necessário desenhar estratégias que possibilitem o sucesso 

escolar assim como a motivação dos alunos para as atividades a desenvolver. Privilegiou-se, 

portanto, atividades de índole prática que resultem num produto final que se possa assemelhar a 

algo que os alunos possam encontrar no mercado de trabalho. Estes alunos revelam, muitas vezes, 

baixa autoestima no que diz respeito ao aproveitamento escolar e motivando-os a realizar com 

sucesso todas as tarefas e a encontrarem interesse no trabalho que estão a realizar, conseguem 

obter um produto que justifique o seu empenho e ser motivo de orgulho perante os outros.   

Os procedimentos de avaliação dos alunos decorrem da natureza eminentemente prática 

e experimental da disciplina, privilegiando-se a vertente formativa da avaliação, 

indispensável à orientação do processo de ensino/aprendizagem. (Direcção-Geral de 

Formação Vocacional, 2004:p8). 
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Foi, como sugerido, privilegiada a avaliação formativa com observação direta do trabalho 

desenvolvido pelo aluno durante as aulas, do interesse, da participação, das capacidades de 

explorar, investigar e adaptar conceitos a situações novas e, ainda, da qualidade e pertinência do 

trabalho apresentado. No final, cada aluno teve de apresentar o seu trabalho final perante a turma 

e os professores, possibilitando, para além da avaliação, mais um momento de aprendizagem, 

uma vez que essa apresentação permite-lhes, também, demonstrar o processo que levou ao 

produto e experienciar um momento que na sua vida profissional vai ser útil quando tiverem de 

fazer alguma apresentação de uma ideia ou de um projeto.  

Concluindo esta parte, a intervenção pedagógica realizada, através do Projeto de Intervenção 

Pedagógica, foi suportada pela análise dos documentos, já apresentados, que orientam o processo 

de ensino aprendizagem nas TIC: metas curriculares, programa da disciplina e literatura relevante 

acerca dos conteúdos abordados. 

 

1.3.  Contexto de Intervenção 

1.3.1. A escola 

A intervenção pedagógica teve lugar na Escola Secundária Mouzinho da Silveira, pertencente ao 

Agrupamento de Escolas do Bonfim, situada no Alto Alentejo, na cidade de Portalegre, sede de 

concelho e de distrito, e tem a sua raiz no antigo Liceu Nacional de Portalegre, criado em 1844, 

que começou por ficar instalado no Seminário de Portalegre, hoje Museu Municipal (IGEC, 2013: 

p.2). Segundo o relatório da Avaliação Externa das Escolas de janeiro de 2012, a população escolar 

era constituída por 623 alunos. Destes, 271 frequentavam o 3.º ciclo do ensino básico; 186 os 

cursos científico-humanísticos do ensino secundário; 26 o curso tecnológico de Desporto; 14 o 

curso de educação e formação – Tipo 2, de Proteção e Prestação de Socorros; e 126 os cursos 

profissionais de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, de Técnico de Multimédia, de 

Técnico de Design Gráfico, de Técnico de Informática de Gestão e de Animador Sociocultural. 

(IGEC, 2011, p.2). Tendo sido intervencionada no âmbito do Programa de Modernização das 

escolas do Ensino Secundário, pela Parque Escolar, durante o ano letivo 2008/2009, ficou dotada 

de novos espaços e viu melhorados os já existentes, reunindo, aquando da intervenção, todas as 
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condições para o desenvolvimento de um processo de ensino aprendizagem conducente a um 

maior sucesso dos alunos9.  

1.3.2. A turma 

O grupo alvo da minha intervenção foi a turma do 10º I do Curso Profissional de Técnico de Gestão 

de Equipamentos Informáticos. Constavam, no início do ano letivo, um total de 29 alunos no livro 

de ponto, no entanto, por motivos de desistência ou de troca de curso, já encontrei a turma com 

um total de 19 alunos, tendo três deles o módulo já feito e outros encontravam-se em situação de 

abandono escolar. Assim sendo, desde o período de observação e considerado para este relatório, 

o total de alunos alvo da intervenção foi de 15, 13 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. São 

todos de nacionalidade portuguesa, com exceção de um aluno que é de nacionalidade chinesa.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos alunos por sexo. 

A idade dos alunos situa-se entre os 15 e os 19 anos para uma média de idades de 16,6 anos. 

Esta média está de acordo com o perfil de aluno dos cursos profissionais e indica, por si só, um 

elevado número de retenções em anos anteriores. 

                                                            
9 Dados retirados de Avaliação Externa das Escolas – Relatório da Escola Secundária Mouzinho da Silveira, Portalegre – 2012. Obtido 
de http://www.ige.min-edu.pt a 21 de julho de 2014.  
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Gráfico 2 – Distribuição dos alunos por idade. 

A maioria dos alunos reside em Portalegre e demora menos de 10 minutos a chegar à escola. Os 

restantes são de localidades situadas à volta de Portalegre em alguns casos, algo longe da escola. 

Os que demoram mais tempo de viagem vivem a distâncias situadas entre os 19 e os 34 km. 

Deslocam-se com os pais ou de transportes públicos.  

 

Gráfico 3 – Local de residência e distância para a escola. 

De acordo com o questionário realizado no início do ano pelo Diretor de Turma, as atividades 

preferidas dos alunos na sala de aula são: ler, realizar trabalhos de grupo, fazer debates, trabalhos 

práticos e aulas de campo. Acerca da ambição em prosseguir estudos, 8 alunos pretendem 

ingressar no ensino superior, 4 concluir o ensino secundário apenas e os restantes não 
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manifestaram opinião. A disciplina de TIC aparece em segundo lugar nas preferências dos alunos, 

logo a seguir a Educação Física. Não existem alunos com necessidades educativas especiais. 

O aluno de nacionalidade chinesa estava perfeitamente integrado na turma e tinha apenas 

algumas limitações na língua portuguesa. Por vezes, interrompia para saber o significado de 

alguma palavra, mas esse facto não era nenhum obstáculo para o devido acompanhamento das 

atividades letivas, sendo um dos alunos mais participativos e um dos que mais interesse 

demonstrava. 

Através da observação direta das aulas foi possível verificar que os alunos não apresentam 

problemas sérios de comportamento em sala de aula, mas demonstram falta de interesse e 

motivação para os conteúdos abordados na disciplina e o nível de envolvência nas atividades é 

baixo. São, ainda, utilizadores proficientes do equipamento informático da sala, acedem, muitas 

vezes, durante as aulas a algumas redes sociais da internet (facebook.com e youtube.com são os 

dois exemplos mais comuns). Isto para além de acederem a páginas que disponibilizam jogos 

online.  

Por fim, destaca-se ainda o facto de existirem 5 pais em situação de desemprego e de nenhum 

dos pais dos 15 alunos desta turma ter formação superior e apenas 8 deles têm o 12º ano de 

escolaridade. 

 

1.4.  Plano de Intervenção Pedagógica: objetivos e estratégias 

O meu projeto de intervenção foi desenhado com o propósito de motivar e envolver os alunos do 

ensino profissional com recurso a ferramentas da web 2.0 já que a observação direta da turma, 

as informações recolhidas da Professora Cooperante, a análise do documento caraterizador da 

turma do seu Diretor e conversa com o mesmo, permitiram constatar que os alunos apresentam 

pouca motivação e envolvência nas atividades da sala de aula. Novos cenários de aprendizagem 

e formação estão entre nós, na World Wide Web, há algum tempo. É urgente tirar partido deles. 

Como refere Carvalho (2008:p.12), “estar online é imprescindível para existir, para aprender, para 

dar e receber”. Assim, este projeto pretende ser uma estratégia pedagógica experimental e 

investigativa com base nas seguintes questões: 
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1 - Qual a melhor estratégia para motivar e envolver alunos de um percurso escolar 

considerado não regular, conotado negativamente por alguns, de modo a alcançar 

sucesso educativo? 

2 - Qual a eficácia e qual o melhor modo de as utilizar, na envolvência das atividades 

da sala de aula e na motivação dos alunos, as ferramentas digitais da web 2.0? 

Partindo destas preocupações e orientando o desenvolvimento do projeto nas recomendações 

emanadas do Currículo Nacional (Ministério da Educação, 1997), do programa da disciplina, das 

orientações para os cursos profissionais, das metas da disciplina de TIC e de outras fontes 

importantes para perceber e justificar a vantagem das ferramentas web 2.0, procurei atingir os 

seguintes objetivos: 

 Observar e analisar os interesses dos alunos e aquilo que mais os motiva; 

 Colocar o aluno como agente ativo da sua aprendizagem; 

 Aumentar o grau de envolvimento do aluno na sala de aula, melhorando os níveis de 

execução das tarefas propostas, de atenção e de entreajuda; 

 Potenciar estratégias que vão de encontro ao relacionamento dos interesses dos alunos 

com os conteúdos a abordar; 

 Maximizar os recursos tecnológicos existentes no espaço da sala de aula; 

 Avaliar o impacto das estratégias adotadas e medir a eficácia de ferramentas web 2.0 no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Esta intervenção foi feita numa turma cujos alunos apresentavam indícios pouco representativos 

de interesse e motivação para as atividades da sala de aula e distantes dos objetivos emanados 

pela tutela para os cursos profissionais. O programa da disciplina sugere que a disciplina privilegie 

a implementação de metodologias que incidam sobre a “aplicação prática e contextualizada dos 

conteúdos, a experimentação, a pesquisa e a resolução de problemas” (Direcção-Geral de 

Formação Vocacional, 2004:p2). Esta intervenção pretendia, com recurso a ferramentas da web 

2.0, aumentar os níveis de motivação e de envolvência dos alunos, num ambiente de 

aprendizagem que privilegiasse o aluno como elemento central e construtor do seu conhecimento 

de modo autónomo e por sua iniciativa.  
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Com o intuito de averiguar o interesse dos alunos na utilização de algumas ferramentas web 2.0 

e complementar a caracterização dos mesmos dada pelo diretor de turma acerca do seu empenho 

na realização de tarefas e de interesses pessoais, foram elaboradas algumas atividades 

exploratórias. Uma delas consistiu na resposta a algumas questões dos conteúdos que estavam a 

abordar através da plataforma Socrative, na visita à página http://www.schoology.com e na 

utilização da ferramenta Answer Garden que serviu para receber feedback do grupo acerca do que 

tinham feito anteriormente. A totalidade dos alunos participaram nas atividades propostas e 

demonstraram bastante interesse e entusiasmo na experiência de intervenção. Esta tarefa foi 

avaliada através da técnica de observação direta e através do método de inquérito via questionário.  

A intervenção decorreu ao longo do módulo “Criação de Páginas Web” e procurei envolver os 

alunos nas aulas e motivá-los para serem agentes ativos das suas aprendizagens, com recurso a 

diversas ferramentas da web 2.0. Para além da utilização de algumas ferramentas que já 

conheciam (Youtube, Facebook, Prezi, SlideShare, etc.) a intervenção compreendeu a criação de 

um curso dentro da plataforma Schoology, que, como já foi dito, possibilita criar e gerir grupos de 

alunos, realizar testes e fazer avaliação, publicar documentos, hiperligações e fotos e possibilita, 

ainda, enviar mensagens em tempo real e comunicar diretamente com grupos específicos. Foi 

usada, também, a ferramenta Socrative, para questionários durante as aulas, para aumentar a 

interação entre todos os intervenientes e para envolver os alunos através de uma série de 

exercícios e jogos educativos. Por fim, em algumas situações, foi utilizada a ferramenta Answer 

Garden, o que permitiu desenvolver o espírito crítico dos alunos, pois à medida que analisavam e 

avaliavam uma informação e davam feedback. Esta ferramenta foi utilizada, principalmente, para 

favorecer o envolvimento colaborativo dos alunos enquanto participavam numa discussão acerca 

de determinado tema, pois o aluno poderá ver as respostas de cada um e perceber, graficamente, 

se as mesmas respostas são dadas pelos colegas.  

Todas as atividades foram monitorizadas através de grelhas de observação, para facilitar a 

avaliação do aluno e para ajudar à reflexão sobre a prática pedagógica. Ao longo da intervenção 

fui elaborando relatos das aulas e algumas reflexões para que conseguisse fazer, quando 

necessário, o ajuste das estratégias e a redefinição de objetivos envergando o papel de professor 

investigativo necessário para a elaboração deste relatório. Enquanto se realizavam as atividades 

propostas, foram dadas oportunidades ao aluno para que manifestasse a sua opinião e refletisse 

sobre o seu trabalho. Esses dados foram usados para facilitar o ajuste necessário à realização de 
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outras atividades e regulá-las de acordo com as reais necessidades dos alunos sem defraudar as 

suas expetativas. Este processo serviu também, através do diálogo e da negociação, para 

responsabilizar o aluno perante as suas aprendizagens, o que se revelou muito importante para 

atingir os objetivos inicialmente propostos e para avaliar todo o processo de investigação. 

Durante a intervenção procurei seguir uma estratégia que fosse focada nos alunos e que apelasse 

à sua autonomia e sentido crítico. Assim, de início enquanto apresentava no projetor multimédia 

alguns dos conceitos novos, procurava dialogar com os alunos e questioná-los acerca das suas 

experiências, escolares ou não, sobre aquilo que estávamos a abordar, utilizando exemplos que 

fossem próximos deles, de modo a facilitar a aquisição de determinada aprendizagem. Depois 

eram privilegiadas as atividades práticas no computador, orientadas, algumas vezes, por fichas de 

trabalho, outras por atividades de pesquisa e de visualização de vídeos ou de animações na 

internet acerca daquilo que estava a ser abordado. Tudo isto era feito tendo o professor como rede 

orientadora e as ferramentas tecnológicas da web 2.0 como plataforma de interação, 

comunicação, depósito e colaboração.  

Podemos dividir esta intervenção e implementação do projeto pedagógico em três fases distintas. 

Assim sendo, numa primeira fase, foi realizada a planificação e feita a observação das aulas, 

problematizou-se o processo, foram elaborados questionários com ferramentas novas acerca do 

módulo que estavam a dar e os alunos foram convidados a experimentar uma série de novas 

ferramentas possíveis de ser utilizadas, de modo a auscultar as suas necessidades, motivações e 

interesses. Na fase seguinte de intervenção, foi reajustada a planificação da disciplina e foram 

elaborados os planos de aula, os materiais didáticos, fichas de trabalho, propostas de atividades 

exploratórias e instrumentos ou estratégias de avaliação dos alunos e do processo. Tudo isto tendo 

como suporte literatura relevante que permitisse a avaliação de resultados preliminares e a 

construção do portefólio de estágio. A terceira fase corresponde à avaliação do projeto de 

intervenção e a uma reflexão final para elaboração do presente relatório com base nos documentos 

orientadores e literatura pertinente. A avaliação foi um fator muito importante durante e no final 

da intervenção, pois é fundamental adotar uma prática pedagógica reflexiva (Perrenoud, 2002) 

que permita avaliar e alterar, se for necessário, essas mesmas práticas. Importante, também, 

reforçando o que já foi dito, foi avaliar e perceber a opinião dos alunos e aferir se a aquisição de 

conhecimentos foi efetiva cumprindo os objetivos do programa. 
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Apresenta-se, de seguida, um quadro de resumo com a relação entre os objetivos da intervenção, 

as estratégias de investigação e as informações recolhidas para a avaliação do projeto de 

intervenção.  

QUADRO RESUMO DAS ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

Objetivos Estratégias Informações a recolher 

 Observar e analisar os 
interesses dos alunos e aquilo 
que mais os motiva; 

 Observação de aulas; 

 Atividades experimentais; 

 Diálogo com os alunos; 

 Questionário online. 

 Motivos principais para a 

falta de motivação e 

envolvência; 

 Fluidez tecnológica; 

 Ferramentas favoritas. 

 Colocar o aluno como agente 
ativo da sua aprendizagem; 

 Diagnóstico de conhecimentos; 

 Utilização do ambiente de 

aprendizagem Schoology; 

 Utilização da plataforma 

Socrative; 

 Apresentações multimédia; 

 Elaboração de fichas de atividade 

no programa para criação de 

páginas web; 

 Atividades conjuntas com o 

Answer Garden; 

 Visualização de vídeos e de 

tutoriais; 

 Pesquisa e visualização de 

trabalhos na Internet; 

 Mostra e discussão de trabalhos 

dos colegas;  

 Fichas de autoavaliação;  

 Realização de um projeto final; 

 Avaliação formativa. 

 

 Observação do progresso 

do aluno e do nível de 

autonomia na conclusão 

de atividades; 

 Quais os níveis de 

entusiasmo e de 

interesse nas atividades; 

 Relatos de aulas; 

 Número de visitas à 

plataforma fora das aulas 

e grau de interação; 

 Observação não 

instrumentada dos 

alunos durante a 

realização das tarefas; 

 Resultados das atividades 

propostas; 

 Resultados de 

questionários; 

 Analisar o feedback dos 

alunos com Answer 

Garden. 

 Aumentar o grau de 
envolvimento do aluno na sala 
de aula, melhorando os níveis 
de execução das tarefas 
propostas, de atenção e de 
entreajuda; 

 Potenciar estratégias que vão 
de encontro ao relacionamento 
dos interesses dos alunos com 
os conteúdos a abordar; 

 Maximizar os recursos 
tecnológicos existentes no 
espaço da sala de aula; 
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 Avaliar o impacto das 
estratégias adotadas e medir a 
eficácia de ferramentas web 
2.0 no processo de ensino-
aprendizagem. 

 Avaliação dos resultados das 

aprendizagens. 

 Registos do Professor; 

 Reflexão sobre a eficácia 

das estratégias e sobre o 

plano de intervenção. 

Quadro 4 - Quadro resumo das estratégias de intervenção. (Adaptado de Carvalho (2013:p.39)). 
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CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

2.1. O estágio profissional e o mestrado enquanto trabalhador-estudante 

Como introdução a este capítulo pretendo fazer uma breve reflexão sobre as dificuldades sentidas 

por um trabalhador-estudante no âmbito da realização de um mestrado em Ensino, quando, ao 

mesmo tempo, mantém a sua atividade profissional. Esta situação poder-se-á tornar mais 

acentuada quando a respetiva atividade profissional é, também, numa área tão próxima da 

educação nas escolas e ao mesmo tempo tão distante, como é a formação profissional. E, ainda, 

geograficamente tão longe da Universidade do Minho.  

Em março de 2013, nos inícios do segundo semestre, surgiu uma oportunidade para ministrar 

formação no Centro de Formação Profissional de Portalegre, no âmbito do concurso do IEFP 

(Instituto de Emprego e Formação Profissional), destinado a formadores credenciados com 

Certificado de Competências Pedagógicas e a professores com habilitação profissional e própria 

do Ministério da Educação e da Ciência para assegurar o desenvolvimento das componentes de 

formação de base, sociocultural e científica das diferentes modalidades de formação profissional. 

Dada toda a conjuntura económica que o país atravessava e consciente do desafio que iria encarar, 

concorri munido do primeiro certificado e de habilitação própria para o grupo 550 com 1319 dias 

de tempo de serviço.  

Assim sendo, a conciliação da vida profissional, académica (e pessoal), não foi, desde aí, fácil de 

gerir e de levar a bom porto. Neste sentido, o apoio da família, dos amigos, colegas de curso e 

empregadores, assim como a compreensão dos professores da Universidade e dos professores 

supervisores e cooperantes, foi bastante importante para que, a determinadas alturas, não se 

fizesse a vontade ao apelo para a desistência/adiamento do curso, ou ao desleixo no trabalho 

desenvolvido quer ao nível académico, quer ao nível profissional. Certamente que existiram 

dificuldades e momentos de maior constrição, mas este mestrado constituiu um grande desafio 

pessoal em termos de organização e de aproveitamento do tempo disponível num esforço para 

que nenhuma das partes saísse comprometida. Tornou-se, portanto, necessário definir objetivos 

e prioridades. Ao abrigo do estatuto que a situação permitia, foi necessário conciliar o horário da 

prática profissional com as horas das aulas curriculares e, no último semestre, com o estágio 

profissional também. Uma vez que as aulas eram concentradas na segunda e terça-feira, procurei, 

com autorização do Centro de Formação, ter oportunidade de assistir às mesmas. Dado o volume 

de formação que tinha semanalmente, os cronogramas das diversas ações de que era formador, 
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e o tempo das viagens de um local para o outro, em determinadas semanas não me foi possível 

estar fisicamente presente nas aulas da Universidade. Quando isso aconteceu, procurei, com a 

ajuda dos colegas do mestrado e das ferramentas tecnológicas (Blackboard, Google Groups e e-

mail) manter-me sempre a par das atividades letivas e dos trabalhos que eram propostos realizar. 

Durante o período do estágio foi mais difícil conciliar tudo. Aqui surgiu um novo horário para gerir. 

O horário da turma do curso profissional da minha intervenção pedagógica. Portanto, semanas 

houve que tive de conciliar à terça e quinta-feira a intervenção na escola secundária Mouzinho da 

Silveira (Portalegre), segunda e terça as aulas na Universidade e o resto dos dias a formação 

profissional espalhada pelo distrito de Portalegre. Isto para além de tratar da logística burocrática 

de alguns cursos dos quais era coordenador. 

De facto, senti que a frequência das unidades curriculares previstas no plano de estudos do 

mestrado, constitui um elemento essencial à formação, tanto pela possibilidade de apreensão das 

ferramentas e conhecimentos necessários às práticas pedagógicas, como pela sua influência na 

promoção de uma reflexão aprofundada sobre a sua aplicabilidade no ensino. Neste sentido, 

através dos meios que fiz referência no parágrafo anterior, procurei colmatar os períodos de 

ausência física com um ininterrupto acompanhamento de todas as temáticas abordadas, com o 

estudo da literatura recomendada e desenvolvendo, paralelamente, um trabalho autónomo de 

pesquisa e de procura de respostas que dessem vazão às minhas dúvidas. Acresce aqui, também, 

a troca de experiências com colegas do trabalho formadores e professores de carreira com um 

know how diferente do meu e outros colegas que estavam a realizar, ou já realizaram, um 

mestrado em ensino.  

Verifiquei que no período de observação de aulas do projeto de intervenção e na prática 

pedagógica, o registo e a tomada de notas é fundamental para nortear a linha de investigação que 

se quer seguir e para avaliar e corrigir as situações menos profícuas e repetir aquelas que, por 

terem sido proveitosas, serão vantajosas no futuro. A sua elaboração nem sempre era realizada 

de forma imediata nas intervenções ou nas horas que as sucediam, o que dificultava depois a 

realização da reflexão escrita. Realmente, o lapso temporal decorrido entre o acontecimento e a 

reflexão escrita pode fazer esquecer, ou apoucar, algum aspeto relevante que mereceria ser 

anotado.  

O facto de estar a ministrar formação, ainda por cima a ações tão díspares e com públicos tão 

heterogéneos, exige que, no final dessas horas de formação, seja necessário um trabalho de 
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preparação das atividades formativas do dia seguinte, tais como analisar referenciais, preparar as 

sessões, selecionar e/ou construir recursos, corrigir trabalhos, entre outras. Acrescia, portanto, a 

estas tarefas, o trabalho subjacente à intervenção pedagógica durante os meses que teve lugar, 

verificando-se, em determinados momentos, a diminuição do tempo indispensável ao reforço das 

atividades intelectuais e físicas. Apesar de todo o esforço para não descurar nem a parte 

académica nem a parte profissional, senti que, a determinados momentos, o meu desempenho 

ficou algo comprometido. Quando a nossa profissão é estar, falar, comunicar com pessoas, 

estamos constantemente a ser avaliados e, com o bom senso e responsabilidade necessária, 

sentimos quando não lhes estamos a dar tudo o que deveríamos dar. O cansaço é, nisso, um fator 

que tem bastante influência e apesar da formação estar devidamente preparada e planeada, senti 

que, nos períodos de maior cansaço, não foi possível garantir todo o dinamismo que gostaria e 

achava necessário e, como tal, os níveis de desempenho não foram sempre aqueles que gostaria 

que tivessem sido.   

Quando senti que os níveis de desempenho nos dois lados poderiam estar a ser comprometidos, 

vi-me obrigado a fazer alguma coisa que atenuasse esses sinais. Assim, quando foi possível troquei 

com colegas formadores algumas horas de formação, isto para ter mais tempo para assegurar o 

trabalho com a exigência e profissionalismo que os formandos mereciam e para garantir que a 

intervenção e investigação na escola não fosse descuidada. Esta reflexão pessoal visa apenas 

denotar as dificuldades que um trabalhador estudante pode sentir quando está a realizar um 

mestrado na área do ensino. O facto de já ter alguma experiência de lecionação e de estar a 

trabalhar numa área com algumas semelhanças ao ensino, poder ajudar na preparação de aulas 

e demais atividades pedagógicas, no entanto, dado o volume de trabalho necessário nas duas 

atividades, a sua conciliação nas circunstâncias que vivenciei foi difícil de alcançar.  

 

2.2. Descrição e reflexão da prática pedagógica 

Este capítulo pretende documentar a implementação do Projeto de Intervenção de acordo com a 

realidade em que ocorreu obedecendo a critérios de honestidade e transparência da investigação 

realizada. Assim sendo, esta secção do relatório está organizada em função das aulas que lecionei 

e de acordo com as estratégias, metodologias e objetivos do projeto de intervenção pedagógica. 

Aulas essas que, nalguns casos, estão agrupadas em conjuntos segundo a planificação da 

disciplina e em consonância com os conteúdos que foram abordados. Ou seja, pretendo aqui fazer 
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a descrição e reflexão da prática pedagógica de todas as aulas divididas de acordo com a 

planificação e de acordo com o âmbito dos conteúdos, dando mais ênfase àquelas que, na minha 

análise, demonstraram ser mais importantes e pertinentes para a investigação e avaliação da 

intervenção e que me propiciaram situações de aprendizagens mais significativas enquanto 

professor. A numeração aqui utilizada para as aulas corresponde ao conjunto de aulas que fizeram 

parte do período da prática pedagógica, correspondente aos 45 blocos de 45 minutos previstos 

para o módulo alvo de intervenção. De acordo com o horário da turma e sendo prática nas escolas 

e, também, dos cursos profissionais, cada dia de aulas da disciplina consiste num bloco de 90 

minutos que engloba dois de 45 seguidos, excetuando os dias de término ou de ajustes 

necessários. A turma tinha, portanto, a disciplina de TIC das 10 horas e 20 minutos até às 11 

horas e 50 minutos às terças-feiras e das 12 horas até às 13 horas e 30 minutos às quintas-feiras. 

2.2.1. Aulas 1 e 2 – Avaliação diagnóstica e técnicas de implantação de 

páginas web 

A prática de ensino supervisionado teve o seu primeiro capítulo no dia 6 de março de 2014, quinta-

feira, dia que, às 12 horas, a turma do 10º I do Curso Profissional de Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos, se apresentou na sala A15 para a disciplina de TIC. Neste dois 

primeiros blocos iniciámos o módulo 3 respeitante à Criação de Páginas Web. A aula começou 

com o preenchimento de um teste diagnóstico em www.socrative.com, depois visitaram mais uma 

vez a página www.schoology.com e cada aluno procedeu ao registo no curso, que já tinha sido 

criado antes, para servir de suporte às aulas. Confirmei aqui, ao utilizar estas ferramentas, o 

entusiasmo sentido aquando do momento em que os alunos as tinham experimentado. 

Após mostrar aos alunos aquilo que iria abordar no módulo, fiz uma apresentação multimédia 

acerca dos conceitos introdutórios relacionados com a criação de páginas para a web. Os alunos 

mantiveram-se em silêncio, sem grande interação enquanto eu falava acerca desses conteúdos 

introdutórios. Não surgiram grandes dúvidas no final da apresentação quando lhes perguntei se 

tinham questões acerca do que tinha sido dito. De seguida, passei para a apresentação da primeira 

atividade. 

Esta atividade incluía fazer um gif animado com recurso ao programa open source Ulead Gif 

Animator. Primeiro demonstrei no projetor como se fazia e falei de alguns conceitos essências de 

imagem e animação. Senti aqui um feedback diferente que demonstrava mais interesse dos alunos 

naquilo que eu estava a falar. Depois solicitei aos alunos que utilizassem pela primeira vez a 
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plataforma web 2.0 – Schoology – para descarregar a ficha de atividades 1 e todos os ficheiros 

necessários. Não foi necessário grande ajuda da minha parte, pois os alunos conseguiram 

autonomamente fazer o download de tudo o que era preciso. Disse-lhes, também, que se assim o 

quisessem as restantes atividades iriam ser dadas daquela forma. Concordaram todos. Os alunos 

fizeram esta atividade com grande entusiasmo, explorando até situações novas e recursos mais 

avançados do programa. O que levou a que a atividade tivesse ocupado mais algum tempo do que 

era previsto. Na outra atividade os alunos experimentaram criar um ficheiro html simples e, uma 

vez que nunca tinham trabalhado com o tema, mostraram algumas dúvidas acerca da estrutura 

básica dos ficheiros para a web. Antes de terminar a aula entreguei aos alunos um pedido de 

autorização direcionado aos encarregados de educação para capturar imagens de vídeo. 

Perguntei, finalmente, se tinham ficado com alguma dúvida e disseram todos que não.  

Apesar de já conhecer, minimamente, os alunos em questão, e de estarem já acostumados à 

minha presença na sala de aula, estes dois primeiros blocos de 45 minutos serviram também 

para “quebrar o gelo” pois é completamente diferente aceitarem a minha presença enquanto 

“assistente” das aulas para aceitarem a minha presença enquanto professor deles. Também eu 

precisei desses primeiros dois blocos para ver a aceitação por parte dos alunos e a colaboração 

que os mesmos teriam em relação a esta mudança. Há a referir que, quando solicitei a 

disponibilidade de algum deles para poder realizar as tarefas propostos senti que havia à vontade 

com a minha presença. A aula acabou por decorrer normalmente e as atividades correram 

conforme previsto, com interação e participação dos alunos. 

2.2.1.1. Reflexão avaliativa das aulas 1 e 2 

Creio que um dos aspetos mais importantes deste primeiro momento de lecionação, prende-se 

com a importância da avaliação de diagnóstico no ensino. Esta começou a ser feita, 

informalmente, logo nas aulas que assisti, no entanto, e como referenciado, na primeira aula 

elaborei um questionário Socrative (ver anexo 7) que continha diversas questões acerca de 

conteúdos que iriam ser abordados no módulo. A análise das respostas a este questionário 

permitiu aferir dados importantes que poderiam condicionar a seleção e criação de materiais e a 

(re) definição de estratégias. O gráfico abaixo ilustra a quantidade de respostas corretas dadas às 

questões de escolha múltipla para um total de 13 alunos que responderam. Os resultados 

parecem indicar que os alunos, na sua grande maioria, já tinham experiências anteriores que lhes 

permitiram responder acertadamente a um grande número de questões, logo era meu papel seguir 
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o projeto de intervenção e promover experiências de aprendizagem que potenciassem esses 

conhecimentos anteriores.    

 

Gráfico 4 – Respostas corretas nas questões de escolha múltipla. 

A avaliação de diagnóstico serve para identificar as competências dos alunos no início de uma 

fase de trabalho e/ou colocar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem e prever o que mais 

provavelmente virá a acontecer na sequência das situações educativas desenvolvidas. Este tipo de 

avaliação é muito importante, no entanto, “comporta determinados riscos se o professor não 

valorizar o seu caráter temporário.” Ou seja, “os dados fornecidos pela avaliação diagnóstica não 

podem ser tomados como um "rótulo" que se "cola" para sempre ao aluno mas sim como um 

conjunto de indicações que caracterizam o nível a partir do qual o aluno e professor, em conjunto, 

conseguia um progresso na aprendizagem” (Abrantes et al., 2002:p.39). 

Outro aspeto importante destes dois primeiros blocos de aulas, foi confirmar na primeira atividade 

o interesse dos alunos na metodologia que estava a adotar e de perceber a motivação dos alunos 

pela quantidade de perguntas e de observações que estavam a fazer. Criou-se um clima de grande 

interação e de partilha que permitiu, não só atingir os objetivos da atividade, mas também usar 

essa atividade como “trampolim” de acesso a outros conhecimentos deveras importantes, 

pertinentes e complementares para aquilo que era objeto de estudo no módulo. 

(…) o conhecimento não está no sujeito nem no objeto, mas na interação entre ambos. 

Agindo sobre os objetos e sofrendo a ação destes, o homem vai ampliando a sua 

capacidade de conhecer, ou seja, de vivenciar processos de aprendizagem. Nesta 

dinâmica, é possível apontar que o sujeito é um elemento ativo no processo de construção 
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do seu conhecimento pois, conforme estabelece relações e comunica, desenvolve-se 

cultural e socialmente, constituindo-se como individuo ativo. (Mello & Teixeira, 2012:p.3) 

Como nota final desta parte, posso afirmar que as aulas correram muito bem e de acordo com o 

planeado e os alunos participaram em todas as atividades propostas, demonstrado interesse e 

entusiasmo nas metodologias adotadas.  

2.2.2. Aulas 3 a 7 – Criação de páginas web 

Os dois blocos seguintes tinham versaram sobre conteúdos relacionados com a linguagem html e 

ocorreram no quinta-feira seguinte, uma vez que a professora cooperante tinha avisado que iria 

faltar na terça-feira. Os objetivos eram que os alunos tomassem o primeiro contacto com a 

linguagem e ficassem, no final da aula, conhecedores da estrutura de um ficheiro para a web. 

Também lhes tomei muito tempo a explicar conceitos relacionados com a ergonomia e 

amigabilidade de páginas web. Nesta parte os alunos estavam pouco participativos e, a título de 

improviso, mostrei alguns maus exemplos de design de páginas web no site 

www.theworldsworstwebsiteever.com. A reação foi muito boa e compreenderam melhor aquilo que 

me estava a referir, interagindo de imediato. 

Mostrei, entretanto, no projetor multimédia uma apresentação acerca das tags (ou rótulos em 

português) mais básicas de html, relativas à estrutura, aos links, imagens e de formatação e fui 

demonstrando no bloco de notas a sua utilização. Fui questionado aqui acerca dos programas que 

se utilizam para fazer páginas web, uma vez que o estávamos a fazer apenas com um acessório 

do Windows. Expliquei-lhe o conceito de WYSIWYG (acrónimo de what you see is what you get) e 

enumerei alguns programas. Após e durante esta apresentação foram surgindo algumas questões 

acerca de temáticas relacionadas com o módulo e, como senti interesse e pertinência do assunto 

discutimos temáticas relacionadas com, por exemplo, a conversão entre bases decimal e binária, 

os sistemas de cores, o sistema de numeração hexadecimal, etc.. Ocupou mais tempo do que o 

previsto, mas foi bastante profícuo.  

Tinha as atividades divididas em duas fichas, no entanto, já a precaver-me da situação de não 

haver tempo para tudo e para esta aula, optei por seguir a estratégia de lançar a ficha de atividades 

e dar liberdade aos alunos de procurarem resolvê-la sem a minha intervenção, exceto se os 

mesmos solicitassem a minha ajuda. É um método que privilegia a autonomia dos alunos e 

verificou-se dois tipos de abordagem por parte dos alunos: há alunos que se sentem muito mais 
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à vontade fazem o que é proposto na atividade sem seguir detalhadamente o enunciado enquanto 

os que dominam menos as técnicas foram seguindo as indicações do enunciado. Senti também 

que, com esta estratégia, há competitividade entre alguns alunos que, de igual modo, não 

descuram a preocupação de ajudar os colegas com mais dificuldades. Creio que se tivessem 

seguido o ritmo ditado pelo professor isso não aconteceria.  

Os três blocos de aulas seguintes foram ainda na senda dos objetivos dos dois anteriores, definir 

documentos html, distinguir tags, criar hiperligações e inserir e imagens num documento. Uma 

vez que tinha de pegar nos conteúdos abordados na última sessão, e eram conceitos novos, iniciei 

a minha intervenção fazendo uma revisão oral mais extensa dos conteúdos abordados na semana 

anterior e, enquanto promovia o diálogo, ia mostrando no projetor multimédia os conceitos html 

que eram necessários para estes blocos de aula. Solicitei, depois, que tentassem elaborar 

autonomamente a estrutura básica de um documento html que iria servir de suporte à próxima 

proposta de atividade.  

O resultado acabou por ser satisfatório, pois, apesar de alguns não se conseguirem lembrar, foram 

perguntando aos colegas como se fazia e, uma vez que também era simples, todos mostraram o 

bloco de notas do seu computador com o que tinha sido proposto. A atividade 3 era mais exigente 

e, logo depois de terem feito a sua transferência do Schoology, começaram a fazer muitas 

perguntas e pediram para eu mostrar de novo as apresentações multimédia acerca do assunto. 

Disse-lhes que os ficheiros das apresentações estavam também disponíveis no mesmo local da 

atividade 3, para que pudessem consultar a qualquer momento. Esta atividade versava, 

basicamente, acerca de hiperligações e de imagens, no entanto, apesar de ser uma ficha guiada, 

levantava algumas dúvidas. Dei-lhes algum tempo para que tentassem fazer e, por várias vezes, 

incitei-os a ler com atenção o que era proposto e partilhei alguns endereços de páginas da internet 

que falavam do assunto. Aqui, quando aumentou o nível de dificuldade, apercebi-me que alguns 

alunos começaram a desinteressar-se e ficaram à espera que eu mostrasse como se faz ou que 

algum colega fizesse por eles. Por diversas vezes, tentei impedir que desistissem sem tentar pelo 

menos fazer e auxiliei alguns deles nas tarefas iniciais, demonstrando que era fácil e que iriam 

conseguir fazer. De modo mais ou menos autónomo a grande maioria completou a atividade toda 

com sucesso.  

De modo a sintetizar alguns dos conteúdos destas primeiras aulas, de colocar os alunos numa 

experiência de reflexão/construção conjunta e para que todos, na sala, se apercebam daquilo que 
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guardaram do tema, coloquei uma ligação na plataforma de apoio que tinha como destino uma 

atividade conjunta em Answer Garden acerca das tags html. A figura seguinte ilustra o resultado 

final. 

 

Figura 2 – Nuvem de palavras criada pelos alunos acerca de tags html. 

2.2.2.1. Reflexão avaliativa acerca das aulas 3 a 7 

Existem algumas questões que se revelaram importantes em refletir criticamente após estes 

blocos letivos. Uma das quais tem a ver com a frequente heterogeneidade dos alunos presentes 

na sala de aula, ainda para mais, e como já foi discutido, sendo um curso profissional. De facto, 

pude comprovar que é uma tarefa difícil para o professor conseguir gerir o tempo necessário para 

a realização das atividades planeadas. Atrevo-me a dizer que estas diferenças de ritmos de 

trabalho, para além da influência da capacidade de cada um, são influenciadas, principalmente, 

pelo grau de autonomia de cada aluno e pela existência de experiência na tarefa ou em tarefas 

semelhantes. Mas o mais importante está em perceber que estas diferenças podem ser diluídas, 

se tivermos em conta a importância da motivação dos alunos e o facto de o professor ter como 

responsabilidade dar resposta a um porquê ser importante tentar fazer determinada atividade. Ou 

seja, tomei mais consciência ainda, da necessidade do professor fazer com que os alunos 

interiorizem as vantagens de cada tarefa proposta e assimilem os objetivos como sendo seus e 

para si. Nestas aulas pude verificar, em termos gerais, que os alunos que terminavam mais cedo 

optavam por fazer uma de duas coisas. Ajudavam os colegas que ainda não tinham concluído ou 

distraíam-se no seu computador com atividades extra aula (Youtube, jogos online, Facebook, etc). 
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Por várias vezes os incentivei a adaptar estas últimas atividades a conteúdos relacionados com a 

disciplina ou com outras do mesmo curso. 

Outra questão importante a reter nestas aulas tem a ver com o facto dos alunos, segundo Carvalho 

(2007:p35), “Assumirem-se como condutores da sua aprendizagem, libertando-se da 

subserviência do professor demora tempo. Do mesmo modo, adaptarem-se a novas abordagens 

e reconhecer a sua importância na aprendizagem também necessita de tempo, de reconhecimento 

de uma forma diferente de aprender.” Efetivamente, parece-me a mim, que os alunos habituam-

se mais depressa e mais facilmente ao modus operandi tecnológico da estratégia do que se 

habituam a utilizar essa estratégia tecnológica como aliada na construção livre daquilo que 

precisam de aprender. Reconhecem a sua importância, mas ainda não sabem perfeitamente como 

a utilizar em seu favor. Assim, para concluir, nestas primeiras aulas pude comprovar que um dos 

meus papéis vai ser mostrar como as tecnologias podem facilitar as aprendizagens a cada aluno.   

2.2.3. Aulas 7 a 11 - Adobe Flash Professional CS6: fundamental do 

programa  

Antes de iniciar a parte do trabalho com o programa de animação gráfica Adobe Flash Professional 

houve necessidade de o instalar nos computadores da sala de aula. Como tal, e com a ajuda a 

Professora Cooperante, no dia antes destas aulas, instalámos uma versão em língua portuguesa 

(do Brasil) de avaliação do programa em todas as máquinas. Estas aulas tiveram lugar entre os 

dias 20 e 27 de março.  

Em alguns momentos das aulas anteriores, os alunos, através do meu computador, já tinham 

tomado contacto com o programa Adobe Flash CS6. Numa introdução ao programa, procurei 

mostrar o que era possível fazer com o mesmo e também lhes disse que era uma tecnologia que 

já esteve mais em voga e estava, de dia para dia, a ser substituída pela linguagem html 5. Mostrei-

lhes alguns exemplos de algumas páginas elaboradas com as duas tecnologias e, para que não 

sentissem que iriam aprender a trabalhar com algo ultrapassado, realcei que muitos dos conceitos 

que iriam abordar poderiam ser transportados para outras aplicações. Eram conceitos-chave 

transversais a uma série de tecnologias. Para complementar, informei-os ainda que a última versão 

do Adobe Flash permite exportar a animação com o formato html 5.  

Nestas aulas, de início, estive a demonstrar algumas das potencialidades do programa e a explorar 

as ferramentas mais básicas, inclusive as ferramentas de desenho e as de texto. Os alunos iam 
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sendo convidados a fazer sozinhos algo semelhante àquilo que eu estava a demonstrar. Fui, 

depois, começando a aprofundar, pouco a pouco, opções mais particulares das ferramentas que 

estava a demonstrar. Penso que esta forma de atuar com alunos do Ensino Profissional é a mais 

adequada, pois eles vão interagindo constantemente quer com o professor quer com o 

computador, não passando demasiado tempo em momentos expositivos que se tornam menos 

interessantes para eles. De qualquer modo, alguns alunos estavam distraídos, sem perturbar aula, 

com outras coisas no computador, pelo menos dois que tinham chegado mais tarde e têm faltado 

imenso. Em conversa com a Professora Cooperante fui informado dessa situação já em módulos 

anteriores. Mesmo assim, ia insistindo com eles para tentarem acompanhar aquilo que estávamos 

a fazer, conversando com eles e mostrando no computador deles que era fácil de fazer, se 

quisessem.  

Para estas aulas tinha preparado algumas fichas de atividades e, depois de ter exemplificado 

como, por exemplo, fazer a transformação da cor e da linha de um retângulo, de uma 

circunferência, de uma estrela e de texto, pedia aos alunos para irem à plataforma fazer download 

dos enunciados. Como é normal quando se trabalha com um programa novo, principalmente em 

programas mais complexos onde a curva de aprendizagem não é muito suave, há algumas 

dificuldades. Assim, procurei abordar os conteúdos novos num ritmo mais lento, dando 

frequentemente exemplos próximos de outras aprendizagens, abrindo a porta para o diálogo 

constante. Ao longo da minha intervenção fui privilegiando a execução de fichas de atividade que 

elaborei de acordo com a planificação da disciplina e de acordo com os conteúdos de cada aula, 

para que os alunos tivessem um guião orientador que lhes garantisse alguma autonomia do 

professor e experimentassem, assim, exercícios práticos e orientados em função dos objetivos do 

programa. Estas fichas de atividade eram fornecidas apenas no suporte digital na plataforma de 

apoio e serviam apenas como instrumento norteador das aprendizagens e competências a ser 

desenvolvidas no programa Adobe Flash. Os objetivos das fichas nestas aulas eram, portanto, usar 

as ferramentas fundamentais do programa Flash, usar adequadamente as ferramentas de 

desenho, distinguir texto estável, texto de entrada e texto dinâmico, criar blocos de texto e 

desmembrar texto. 

Concluindo, nos últimos instantes de cada aula, procurei fazer sempre uma síntese oral dos 

conteúdos abordados como forma de encerrar a mesmas. 
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2.2.3.1. Reflexão avaliativa acerca das aulas 7 a 11 

Apercebi-me nestas aulas da relação de proximidade que já tinha sido criada com os alunos e das 

vantagens que a promoção de um ambiente aberto e de partilha trás dentro da sala de aula. De 

facto, quando surgiam dúvidas, os alunos já tinham empatia suficiente para não ter qualquer 

entrave em me chamar. A relação com todos os alunos da turma era muito boa e os alunos 

demonstravam isso mesmo quando, sem problema algum, me chamavam, mesmo que fosse para 

resolver outro problema ou questão no computador. Mesmo o ambiente entre os alunos era muito 

bom, pois ajudavam-se mutuamente na realização das tarefas propostas. Isto significa, em parte, 

que o professor está a ser inovador e está a implementar estratégias que envolvem ativamente os 

alunos e lhes permite que aproveitem o potencial de cada um na criação de conhecimento. Como 

sugere alguma da literatura, a escola é, essencialmente, um agente social e as interações sociais 

ganham espaço logo dentro da sala de aula entre os diversos sujeitos de todo o processo de 

ensino/aprendizagem. Ainda para mais, dentro dos princípios básicos das teorias sócio 

construtivistas, Vygotsky considerava que o meio social é crucial para a aprendizagem, sendo este 

o produto da integração dos fatores social e pessoal (Ribeiro, 2006).   

Acho importante, também, aqui fazer referência que procurei, sempre que possível, utilizar 

temáticas próximas dos alunos e da realidade deles nas fichas de atividades, em propostas de 

tarefas a realizar ou até no meu discurso. As fichas de atividade, por exemplo, tinham assuntos 

relacionados com a escola e com a disciplina. Na ficha de atividades 5, cujos objetivos eram 

trabalhar com as ferramentas de texto, os alunos teriam de escrever e modificar algumas 

propriedade do texto Escola Secundária Mouzinho da Silveira, entre outros do género. Isto para 

abordar conteúdos novos de forma próxima dos alunos com uma estratégia integradora. 

2.2.4. Aulas 12 a 16 – Adobe Flash Professional CS6: imagens, sons e 

símbolos 

Depois de termos abordado as ferramentas mais básicas do programa, agrupo aqui as aulas, que 

decorreram entre os dias 27 de março e 3 de abril, onde trabalhámos imagens, sons e símbolos 

no Flash. Preparei, para o efeito, diversas fichas de atividade para que os alunos conseguissem 

aprofundar conhecimentos e desenvolver técnicas específicas do programa. Apesar não fazer parte 

dos conteúdos programados para o módulo, comecei por explicar a diferença entre uma imagem 

vetorial e uma imagem bitmap. Depois mostrei algumas imagens ilustrativas de um e de outro 

formato e exemplifiquei com exemplos práticos de aplicação de cada um deles. Alguns alunos já 
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tinham trabalhado com programas de edição de imagens, mas nenhum tinha alguma vez 

trabalhado com programas de desenho vetorial. Demonstrei, a título exemplificativo, o modo de 

funcionamento do programa Illustrator CC da Adobe e depois falei das vantagens das imagens 

vetoriais no Flash.  

Os alunos perceberam que já tinham experimentado as ferramentas de desenho que lhes 

permitiam criar ilustrações vetoriais no Flash. Faltava abordar o conceito e a importância da 

otimização de imagens quando se trabalha para a web e as operações de edição mais comuns. 

Promovi, para isso, uma discussão acerca do assunto e disponibilizei alguns links para páginas 

com informação sobre o tema, nomeadamente acerca de formatos bitmap de imagem.  

Após esta abordagem, a minha estratégia passava por realizar algo diferente das fichas de 

atividade e, assim, como forma de introduzir conteúdos novos também, propus a elaboração 

conjunta de um tutorial online. Este trabalho, que sugeri que preparassem em casa, teria de ser 

feito em conjunto, uma vez que introduzia conceitos completamente novos para os alunos. Para 

além da importação e otimização de imagens, iria abordar as noções de símbolos no Flash, layers 

(ou camadas), frames e conceitos de animação simples. Os alunos teriam de entregar o trabalho 

na plataforma do curso (na área de assignments) até à data limite de 27 de março. A imagem de 

baixo ilustra o resultado final pretendido.  

 

Figura 3 – Tutorial acerca de imagens, símbolos e animação simples. Obtido de 
 http://www.tutoriaisflash.net/2011/07/criando-uma-animacao-simples-em-flash.html a 2 de Abril de 2014. 

Nos blocos de aulas seguintes, abordámos um tema bastante importante no Flash que é criação 

de símbolos. Na abordagem inicial ao tópico, tentei que os alunos ficassem com a noção de que 

os símbolos são muito usados em filmes que utilizam objetos repetidos e quando são utilizados a 

animação não fica tão “pesada” (a animação da neve do tutorial anterior foi um exemplo perfeito 
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para explicar as vantagens da utilização dos símbolos, pois os alunos tinham utilizado a técnica 

do copiar e colar objetos animados). Depois vimos os três tipos de símbolos que existem e 

apresentei a próxima proposta de atividade que passava por elaborar botões. Em vez de fazer a 

demonstração do processo, optei por incitar os alunos a procurarem nos recursos disponíveis na 

plataforma Schoology e na internet como se fazia. Segui a mesma estratégia de dar tempo aos 

alunos para que completassem ao exercício sem a minha intervenção, no entanto, houve 

necessidade de esclarecer o que era a timeline do botão e os seus estados possíveis estados. 

Nesta atividade gerou-se um ambiente de aula muito agitado, pois havia muitas solicitações dos 

alunos para ajuda, tanto para os professores como para colegas que já tinham terminado. De 

qualquer modo, a atividade foi um sucesso e atingiu os objetivos necessários.   

Quanto ao trabalho com som, optei por realizar com os alunos uma atividade onde era necessário 

importar sons para a biblioteca, alterar as características dos som inserido, criar botões play e 

stop e programar o botão play. Inicialmente tinha previsto dar liberdade aos alunos para escolher 

uma música da sua preferência, mas dada a especificidade que os ficheiros de áudio terão de ter 

para serem utilizados num filme Flash, optei por disponibilizar um ficheiro na plataforma do curso 

para trabalhar na atividade. Com esta atividade os alunos tiveram, também, oportunidade de 

explorar os botões das bibliotecas comuns e de ter uma primeira experiência com a programação 

de botões com Actionscript10.  

As atividades correram de forma bastante positiva nestas aulas, com os alunos a colaborarem e a 

participarem com interesse e motivação no desenrolar das mesmas. Os objetivos planificados 

foram alcançados e houve oportunidade de explorar outras temáticas complementares. O nível de 

autonomia poderia ter sido mais elevado, no entanto, a colaboração e cooperação foram ao 

encontro daquilo que a projeto de intervenção pedagógica pretende alcançar.  

2.2.4.1. Reflexão avaliativa acerca das aulas 12 a 17 

Um dos objetivos da intervenção era aumentar o grau de envolvimento do aluno na sala de aula, 

melhorando os níveis de execução das tarefas propostas, de atenção e de entreajuda, como tal, 

por esta altura creio que este objetivo estava a ser largamente atingido. Pude constatar que a 

grande maioria dos alunos estava envolvida nas atividades da sala de aula e realizavam todas as 

                                                            
10 Adobe Actionscript é uma linguagem de programação da plataforma Adobe Flash. Originalmente desenvolvida como um meio para 
os desenvolvedores programarem dinamicamente, melhorando a eficiência do desenvolvimento de aplicações na plataforma Flash, 
desde uma imagem simples à uma complexa animação. Obtido de http://pt.wikipedia.org/wiki/ActionScript a 2 de outubro de 2014. 
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tarefas que preparo para cada conteúdo. Existiam, no entanto, algumas exceções, nomeadamente, 

os dois alunos que apresentavam, desde o início do ano letivo, elevados níveis de falta de 

assiduidade. Quando estavam presentes não perturbavam os restantes colegas e tentei sempre 

integrá-los nas atividades da turma dando-lhes uma ajuda extra pelas aulas que faltaram, mas, 

apesar de parecerem cativados pelos conteúdos e pelo modo como os estamos a abordar, logo 

desistiam, ficando a fazer outras atividades lúdicas no computador até, por algumas vezes, 

pedirem para sair ao intervalo. Creio que estes alunos precisavam de uma abordagem muito mais 

próxima e diferenciada, no entanto, isso comprometia a intervenção com os restantes alunos. 

Durante este bloco de aulas conversei com a Professora Cooperante acerca do caso destes alunos 

e ela indicou-me que a situação verifica-se desde o início do ano letivo a todas as disciplinas e o 

Diretor de Turma já tinha intervindo junto dos alunos e dos Encarregados de Educação por diversas 

vezes sem resultados práticos. Estes dois alunos acabaram por anular a matrícula mais tarde. 

As ferramentas da web 2.0 utilizadas, particularmente o Schoology, confirmaram-se 

verdadeiramente uteis e creio que, por esta altura, já estavam bem assimiladas, enquanto 

parceiras na construção das aprendizagens. Os alunos tinham vindo a fazer uso do curso que foi 

criado no Schoology (Módulo 3 - Criação de Páginas Web: Flash) e era ali que eram colocados os 

ficheiros das atividades, os links para conteúdos extra e leituras complementares, onde eram 

partilhados alguns trabalhos elaborados pelos alunos e onde se tem vindo a promover a discussão 

e a partilha de ideias e de materiais.   

Apesar de estar satisfeito com os resultados até aqui obtidos, medidos pela observação não 

instrumentada das tarefas propostas e pelos resultados das fichas de atividades, constatei que 

muitas vezes os alunos focam a sua atenção nas tecnologias disponíveis na sala de aula 

principalmente por fatores lúdicos e sociais e é, deste modo, necessário que o professor potencie 

estratégias suficientemente abrangentes, integradoras e competentes que atenuem 

satisfatoriamente o ruído causado por tais fatores.  

2.2.5. Aulas 18 a 30 – Adobe Flash Professional CS6: animação simples, 

animação complexa e cenas. 

Com o tutorial elaborado nos blocos anteriores, os alunos já experimentaram as técnicas de 

animação simples no programa, portanto, é expectável que já consigam perceber que as 

animações não são mais do que sequências de imagens fixas que nos dão a ilusão de movimento. 

Assim, durante estes blocos de aulas (de 22 de abril a 6 de maio – após férias da Páscoa e início 
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do terceiro período) foram abordados três tipos de animações: interpolação de movimento, 

interpolação de forma e animação frame a frame. As estratégias implementadas foram 

semelhantes às anteriores, como tal, organizei diversas fichas de atividade guiadas e disponibilizei-

as na plataforma do curso. Algumas delas teriam de ser entregues dentro de uma data limite 

previamente negociada com os alunos utilizando o espaço criado para o efeito em Schoology.  

Os conteúdos previstos para esta parte foram abordados com algum atraso, uma vez que os alunos 

tiveram algumas dúvidas na programação dos botões de controlo do som da atividade anterior e 

foi necessário resolver alguns problemas junto dos alunos cujas aplicações não estavam a 

funcionar convenientemente. Isso implicou que, ao contrário daquilo que indicava a planificação, 

só conseguíssemos em dois blocos fazer a ficha de atividades 8 (em anexo). Esta ficha estava 

dividida em três tarefas, uma para cada tipo de animação e tinham, ainda, de utilizar corretamente 

as ferramentas de desenho e de usar a opção de desmembrar texto do Flash. Antes de lançar a 

ficha optei por rever alguns conteúdos, nomeadamente a respeito de símbolos, da criação e arranjo 

de layers, do trabalho com frames e com a timeline (linha do tempo) e da manipulação das 

ferramentas de desenho. Deixei, depois, os alunos tentarem resolver as tarefas da ficha 

autonomamente, intervindo apenas quando fosse solicitado. O facto de poderem realizar as tarefas 

ao ritmo de cada um, desperta um espírito de competição saudável e de solidariedade entre todos. 

Por algumas vezes observei os alunos mais capazes a disputar entre si a maior rapidez ou 

perfeição na resolução de determinado problema e, ao mesmo tempo, uma preocupação em 

ajudar os colegas com mais dificuldades. 

Uma vez que os conteúdos da atividade seguinte eram novos (trabalho com máscaras que 

permitem mostrar, seletivamente, partes da layer acima ou abaixo da cena) segui a estratégia de 

realizarmos os exercícios em conjunto e de acordo com aquilo que eu ia mostrando na projeção. 

De qualquer modo, alguns alunos não seguiam exatamente o meu ritmo, ajustado a toda a turma, 

e conseguiram terminar mais cedo do que os outros. A temática das tarefas destas fichas eram, 

mais uma vez, próximas dos alunos, pois tinham conteúdos relacionados com a disciplina, com a 

escola e com a cidade. Na parte relativa à animação complexa, exemplifiquei como funciona e 

como se pode alterar a sobreposição de objetos no palco, o alinhamento e a animação por 

trajetória. Os alunos foram depois convidados a pesquisar e a guardar imagens animadas no 

formato gif e a proceder à sua importação para o palco, aplicando depois uma animação 

interpolada simples da imagem animada. Surgiram algumas dúvidas e vários alunos diziam, em 
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tom de lamúria, que “a imagem não mexe”. Depois de tentarem fazer, disse-lhes para que 

prestassem atenção às imagens que estão na biblioteca relativas àquela que importaram. Logo 

perceberam, em virtude também da atividade que tinham realizado na primeira aula, que o Flash 

importa todas as frames do ficheiro gif e cria um símbolo que contém a animação e que teriam 

de colocar no palco esse mesmo símbolo para a imagem aparecer animada. Seguidamente, 

exemplifiquei como se cria uma animação por trajetória de um ficheiro gif e apresentei uma 

atividade acerca do tema. Perguntei, depois, se a conseguiam fazer sozinha. Responderam que 

sim, questionando-me se teriam de utilizar a imagem que estava no Schoology ou se poderiam 

usar uma imagem à escolha. A minha resposta foi que teriam total liberdade e autonomia. Alguns 

alunos solicitaram a minha ajuda, mas quase todos conseguiram realizar com sucesso a tarefa.  

Na aula do dia 29 de abril era necessário abordar os conteúdos relativos a cenas no Flash, 

transição entre cenas e programação de botões para garantir a navegação dentro de uma 

aplicação. Comecei por lhes falar das vantagens e desvantagens da utilização de cenas, sugeri 

que abrissem o programa e localizassem o painel de cenas e expliquei que para o utilizador parar 

no final de cada cena e deixar que os utilizadores implementem uma navegação não linear seria 

necessário utilizar o actionscript. Fiz uma breve referência às principais diferenças entre as versões 

2.0 e 3.0 ao nível da sintaxe da linguagem e expliquei que era conveniente utilizar a última, pois 

era a única que a versão mais recente do programa Flash suportava. Seguidamente, comuniquei 

que tinha disponibilizado um link para um vídeo11 acerca do tema no mural do curso e sugeri que 

o vissem com atenção e depois tentassem fazer sozinhos um exercício semelhante. Com esta 

estratégia creio que os alunos perceberam como utilizar cenas no Flash e como aproveitar os 

recursos gratuitos que existem na internet para facilitar a aprendizagem de técnicas novas de 

forma autónoma. Depois, ainda como forma de valorizar a pesquisa, partilha e colaboração no 

ensino, informei os alunos que cada um deles teria de pesquisar um tutorial online gratuito e em 

língua portuguesa, acerca dos conteúdos abordados e partilhar essa ligação para os colegas no 

mural do curso. Todos teriam de realizar o tutorial que partilhassem e disponibilizar os ficheiros 

com o resultado final. Os alunos acabaram por partilhar esses tutoriais, mas alguns tiveram 

dificuldade em realizá-los porque não os analisaram convenientemente e selecionaram conteúdos 

de nível avançado demais para aquilo que já tinham experimentado fazer.  

                                                            
11 Obtido de http://www.youtube.com/watch?v=x03-wnK1C7Y a 29 de abril de 2014.  
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Após estas aulas aproveitei para lançar o trabalho individual que serviria de componente mais 

valorizada na avaliação e seria fundamental para a aprovação no módulo. Tratar-se-ia da criação 

de um web site pessoal com a tecnologia Flash utilizando as técnicas e ferramentas do programa 

experimentadas durante as aulas. A ficha de atividades 11 foi apresentada como guia de referência 

para aquilo que era pretendido. No entanto, os alunos poderiam propor outras abordagens ou 

ideias desde que atingissem os objetivos principais do trabalho e poderiam utilizar recursos 

gratuitos ao nível de imagens, sons ou animações que encontrassem na internet. Depois desta 

apresentação do trabalho, seguiram-se algumas aulas de revisões e de esclarecimento de dúvidas 

acerca da matéria dada. Para essas aulas preparei a ficha de revisões 1 que versava sobre a 

primeira parte dos conteúdos abordados no Flash (fundamental do programa, ferramentas de 

desenho e botões) e a ficha de revisões 2 sobre a segunda parte (animação simples, animação 

complexa, programação de botões e cenas).  

A Professora Cooperante foi quem assegurou os blocos de aulas 25 a 28 dos dias 7 e 8 de maio. 

Isto porque uma Professora de outra disciplina ia faltar na quarta-feira, dia 7, e havia a hipótese 

de ocupar esses tempos com TIC para assegurar que as aulas terminassem mais cedo. O que era 

vantajoso para os alunos, dadas algumas condicionantes de transportes após o final das aulas das 

turmas das vias de ensino “regulares”. Infelizmente não houve possibilidade de me avisar com 

tempo suficiente que me permitisse desmarcar a formação que tinha nesse dia. Acerca do dia 

seguinte, já tinha acertado com a Professora Cooperante que iria ser também ela assegurar os 

blocos de aula, em virtude de questões profissionais relacionadas com o curso do qual era 

coordenador no centro de formação. De qualquer modo, tinha solicitado à Professora que 

continuasse as revisões que já tínhamos começado no dia antes de acordo com as fichas que 

tinha preparado e com aquilo que os alunos achassem que teriam mais dificuldades no 

cumprimento dos objetivos do trabalho final.  

No dia 15 de maio concluímos a segunda ficha de revisões e após diálogo com os alunos verifiquei 

que ainda havia algumas dificuldades na programação de cenas e de botões e, para colmatar 

essas dificuldades, a pedido deles, demonstrei mais uma vez como é que se fazia e que recursos 

poderiam utilizar quando tivessem dúvidas. Depois disto, sugeri que se concentrassem no trabalho 

final e pesquisassem na internet material que pudessem utilizar, disponibilizando na plataforma 

do curso exemplos de sites do género daquilo que era pretendido. 
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2.2.5.1. Reflexão avaliativa acerca das aulas 18 a 30 

No final das aulas do dia 29 de abril propus aos alunos que manifestassem a sua opinião acerca 

do modo como estavam a correr as aulas de TIC até essa altura e quais eram as suas expectativas 

para o resto das mesmas. A ferramenta utilizada foi o Answer Garden e os alunos teriam de 

escrever apenas com 20 caracteres uma palavra ou frase acerca das aulas. No resultado final (ver 

anexo 8) podemos observar que as palavras que aparecem com mais destaque são “internet”, 

“brutais”, “fixes”, “youtube” e “são muito educativas”, com base nisso e em todas as outras que 

escreveram, posso, portanto, assumir esta avaliação como um feedback positivo às estratégias 

até agora implementadas.  

Mas até que ponto esse feedback é representativo de uma aprendizagem efetiva dos conteúdos 

lecionados? Depois da atividade onde tinham de pesquisar um tutorial, elaborá-lo e partilhá-lo com 

os colegas, verifiquei que, apesar de terem escolhido algumas coisas mais exigentes, era 

expectável que, de acordo com o que já tínhamos feito, conseguissem estar mais “soltos” do 

professor na execução das técnicas necessárias. Isso não se verificou e, portanto, achei necessário 

reformular parte da estratégia com a elaboração das fichas de revisões dos conteúdos abordados 

de modo a reforçar os níveis de confiança na realização das atividades, fator que, no meu 

entendimento, influencia em grande parte o grau de empenho e tendência para a desmotivação 

quando se deparam com dificuldades. Outro fator que tive em conta para a necessidade de 

elaboração de fichas de revisão foi a análise dos resultados das fichas de atividade e o 

desempenho do aluno na sua elaboração.   

Os alunos tomaram consciência daquilo que ainda não sabiam fazer sozinhos quando os confrontei 

com o projeto final de avaliação, mas estas aulas de revisão e de repetição de algumas técnicas 

permitiu-lhes abordar esse mesmo projeto com muito mais confiança, autonomia e autoexigência. 

Pude ainda verificar que um fator diferenciador entre os melhores alunos e aqueles com mais 

dificuldades, prende-se com o trabalho que elaboraram fora das aulas e com o tempo que 

disponibilizam para a disciplina. Para isso, as ferramentas tecnológicas utilizadas dão dados muito 

importantes, pois permitem, por exemplo, analisar e avaliar o nível de interação com os conteúdos 

disponibilizados, a taxa de submissão dos trabalhos elaborados, o grau de interesse pelos 

conteúdos e o nível de envolvimento do aluno nos tópicos da disciplina. Isso são, de facto, pistas 

muito relevantes para perceber os fatores que mais influenciam o sucesso da aprendizagem e, na 

minha opinião, devem ser partilhadas com os alunos no sentido deles próprios perceberem o que 
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têm de fazer de diferente para melhorar os seus resultados. Foi exatamente isso que fiz quando 

lhes disse que devem ser eles próprios os agentes do seu conhecimento e o estar comodamente 

nas aulas é uma estratégia passiva demais para ter sucesso. Reforcei, ainda, que a plataforma do 

curso da disciplina de TIC está disponível a toda a hora e em qualquer dispositivo com acesso à 

internet e devem aproveitar isso ativamente em benefício próprio na construção das suas 

aprendizagens. Isto porque acredito, tal como as autoras, e quero que os alunos tenham essa 

referência, que “o ensino baseado na web é uma forma de renovar as práticas letivas e que 

constitui um desafio tanto para os alunos como para os professores” (Coutinho & Alves, 

2010:p.220).  

2.2.6. Aulas 31 a 40 – Adobe Flash Professional CS6: publicação e trabalho 

final  

A estratégia para esta sequência de aulas foi abordar os conteúdos em falta, principalmente 

aqueles relacionados com a publicação dos ficheiros Flash e criação e gestão de blogs, dar tempo 

suficiente para que os alunos conseguissem desenvolver o trabalho final e prestar auxílio durante 

as aulas na resolução de problemas ao nível de implementação das ideias que tivessem para o 

seu web site em Flash.  

Deste modo, iniciei com a promoção de uma discussão acerca dos requisitos para publicação de 

uma página na internet e de quais as ferramentas que conheciam e/ou já tinham experimentado 

para elaborar uma página web pessoal na internet. Em relação ao primeiro tópico começaram por 

dizer que não sabiam, mas reformulei a questão e insisti se “não sabiam mesmo o que era preciso 

para alojar uma página na internet?”, alguns falaram que era preciso pagar um servidor, mas 

outros falaram na existência de servidores gratuitos e que, por exemplo, para os blogs não era 

necessário pagar. Era exatamente a este ponto que queria que chegassem e sugeri que 

pesquisassem serviços de alojamento gratuitos para publicar o trabalho de cada um na internet. 

Os resultados dessa pesquisa foram publicados no mural do Schoology e depois analisávamos a 

melhor oferta.  

De todas as ofertas encontradas, aquela que reuniu maior consenso situava-se em 

http://www.hostinger.pt e, portanto, seguimos o processo de registo para cada um dos alunos no 

serviço escolhido. Aqui existiram alguns problemas técnicos, em virtude da criação de muitas 

contas em simultâneo através da mesma ligação à internet, mas acabámos todos por conseguir 

requisitar um novo alojamento com um subdomínio gratuito. Durante este processo de registo, os 
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alunos fizeram imensas perguntas, pois nunca tinham criado nenhuma conta de alojamento nem 

registado nenhum domínio e, como tal, houve necessidade de explicitar alguns conceitos/termos 

técnicos novos. Ainda para mais quando, no seguimento da tarefa anterior, analisámos em 

conjunto o painel de controlo (designado cpanel) da conta e para que serviam as principais opções 

de configuração de cada um dos domínios. Focámo-nos, principalmente, na opção Gerenciador 

de Arquivos, pois era o que mais nos interessava para o alojamento do trabalho. De seguida, 

demonstrei com a minha conta, que tinha sido criada ao mesmo tempo das contas deles, como 

colocar uma página html de exemplo e visualizar essa mesma página através do browser, digitando 

o endereço web escolhido anteriormente. Sugeri, depois da desmonstração, que todos 

elaborassem um ficheiro html com o nome e uma imagem, colocassem no sítio de alojamento, 

testassem e partilhassem o endereço da página de cada um no mural do curso para que todos 

conseguissem ter acesso. Alguns alunos, em virtude de haver um hiato temporal relativamente 

grande desde a última vez que trabalhámos em html, tiveram algumas dificuldades na execução 

do que tinha pedido, mas após ter sugerido que visualizassem os materiais acerca do tema na 

plataforma do curso, todos disponibilizaram a sua página com, pelo menos, o nome.  

Depois, nas aulas seguintes, iniciei com a publicação e exportação do filme Flash: esta operação 

consiste em guardá-lo num formato que possa ser utilizado autonomamente ou fazendo parte de 

outro programa. Aqui os alunos perceberam a diferença entre o formato fla e swf e qual aquele 

que deveriam utilizar dentro do código html. Vimos, ainda, que o Flash permite publicar o filme 

diretamente para um ficheiro html, sendo apenas necessário definir algumas opções no painel de 

Configurações de publicação. Foi curioso verificar o interesse dos alunos e a motivação para 

resolver problemas de forma autónoma. A título de exemplo, e uma vez que já lhes tinha dito com 

ver o código fonte das páginas html nos diversos browsers, conseguiram, sem a minha 

intervenção, alterar e acrescentar código html de modo a centrar a aplicação na página, através 

de pesquisa e análise de outros páginas semelhantes.   

As restantes aulas foram ocupadas com o trabalho final, adotando eu a estratégia de acompanhar 

o desenvolvimento do trabalho, verificar os progressos que estavam a alcançar e sensibilizar os 

alunos para o facto de que a exigência e perfecionismo que demonstrassem eram fatores deveras 

importantes e teriam reflexo na qualidade do trabalho e, obviamente, na avaliação de cada um 

àquele módulo. Durante o espaço de acompanhamento, fui passando junto dos alunos, fazendo o 

ponto da situação e esclarecer algumas dúvidas pertinentes para o avanço do trabalho. Alguns 
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alunos sentiram algumas dificuldades no início, por terem pouca prática neste tipo de trabalhos e 

por não o organizarem convenientemente. O meu trabalho foi, portanto, ajudá-los a gerir as ideias 

que tinham, conversar com cada um deles de modo a aproveitar essas ideias e a planificar as 

várias etapas do trabalho, tornando mais fácil a realização do mesmo. Quis que percebessem que 

quando dividem um grande problema em vários mais pequenos, torna mais fácil a sua resolução. 

Tomar nota das tarefas a realizar e ir riscando aquelas que forem feitas ajuda, não só a ter uma 

ideia mais precisa do estado do trabalho, como pode ser uma fonte de motivação por cada passo 

dado ser menos uma etapa a realizar.  

2.2.6.1. Reflexão avaliativa das aulas 31 a 40 

As expectativas para estas aulas eram elevadas, pois seria uma das fases mais interessantes e 

desafiantes do projeto de intervenção por ser uma daquelas onde os alunos conseguiriam colocar 

mais de si no trabalho e onde cada um se poderia distinguir mais do outro. Para além de terem 

de aplicar algumas das técnicas utilizadas nas aulas dedicadas à matéria, esta etapa da disciplina 

obrigava os alunos a darem algo da sua autoria, do seu gosto, de acordo com as suas preferências 

e objetivos ao trabalho final, levando-os, por exemplo, a pesquisar na internet imagens, gifs 

animados, botões, animações em Flash, levando-os, ainda, a perceber, a utilizar, a reutilizar e a 

aproveitar resultados das fichas de atividade elaboradas nas aulas. Colocando, deste modo, 

aprendizagens anteriores ao serviço das suas necessidades, num cenário semelhante àquele que 

poderão encontrar num contexto profissional. Um trabalho final possibilita, ainda, avaliar as 

competências e o domínio dos conteúdos abordados, pois permite aos alunos demonstrar e 

perceber, enquanto fazem, a utilidade das diversas técnicas aprendidas e o domínio das 

ferramentas utilizadas, adaptando-as ao seu trabalho.  

As aulas ocupadas por trabalhos deste género, apesar de não se abordar um conteúdo em 

particular do programa, acabam por se tornar mais exigentes para o professor. Isto porque obriga-

o a pensar na melhor estratégia de auxiliar os seus alunos no seu trabalho, enquanto tentam 

resolver os problemas que forem encontrando. Creio que o professor não deverá dar diretamente 

as soluções para esses problemas, pois, se assim fosse, estaria a fazer o trabalho dos alunos e 

isso não seria positivo para o seu processo de aprendizagem.   De facto, o estar preparado para 

uma série de solicitações conforme as necessidades do aluno e do trabalho de cada um em 

específico, é, sem dúvida, um desafio bastante complexo e dinâmico, ao contrário do que possa 

parecer com uma análise da planificação dessas aulas. O professor tem, durante estas aulas, de 



 
 

Pág. 69 
 

se adaptar a diversas situações, imprevisíveis nalguns casos, assumindo, no seu exponente 

máximo, o papel que deverá ter de facilitador de aprendizagens, numa perspetiva construtivista e 

colaborativa do ensino.  

2.2.7. Aulas 41 a 45 – Trabalho final, apresentação e discussão 

Estas últimas aulas, que tiveram lugar entre os dias 29 de maio e 5 de junho, foram quase na sua 

maioria dedicados ao trabalho individual. Tinha reservado os blocos 41 e 42 para ajudar os alunos 

nas últimas questões que pudessem ter e verificar junto com eles se o trabalho estaria de acordo 

com as indicações dadas, se havia algo que impedisse a sua apresentação nas próximas aulas e 

se, de facto, conseguiam colocar na página web de cada um o ficheiro com o seu trabalho em 

Flash. Os blocos 42 e 43 estavam destinados à apresentação e discussão dos trabalhos e o último 

bloco à auto e hétero avaliação e balanço oral num registo informal da intervenção feita e do 

módulo concluído. No final da apresentação dos trabalhos ainda houve espaço para os alunos 

preencherem um questionário (ver anexo) onde analisavam as aprendizagens feitas e a sua opinião 

acerca das aulas e do professor estagiário.  

As principais dificuldades que alguns alunos tinham prendiam-se com a integração de animações 

para botões e para imagens que tinham adaptado de outras fontes da internet. Foi meu papel 

sensibilizar os alunos para que respeitassem os direitos de autor e utilizassem apenas recursos 

gratuitos. Outras dificuldades prendiam-se com a navegação entre cenas e com a integração de 

hiperligações para outras páginas da internet. Fui muito solicitado nestas aulas, pois os alunos 

estavam preocupados em terminar o trabalho e havia algumas coisas que não estavam a conseguir 

implementar do modo que queriam. O ambiente gerado foi de muito entusiasmo e cooperação, 

estando todos envolvidos nos trabalhos uns dos outros e na troca de ideias para resolução de 

problemas comuns. Todos inclui o professor estagiário, a professora colaborante e os alunos, 

juntos num ambiente de participação e de envolvência para atingir objetivos comuns. Tinha 

sugerido que partilhassem o trabalho na plataforma e o colocassem online até ao final do bloco 

43, no entanto, em virtude de alguns alunos estarem atrasados e do interesse demonstrado em 

melhorar o trabalho, esse prazo foi estendido até ao início da aula seguinte de apresentação.   

No dia da aula de apresentação o ambiente era de algum nervosismo e ansiedade, como era 

expectável, e a ordem de apresentação foi sorteada para ninguém se sentir beneficiado ou 

prejudicado. Alguns alunos aproveitaram, ainda, o início da aula para ultimar algumas questões 

dos trabalhos e, com exceção de dois alunos, todos mostraram o que tinham feito. Um desses 
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alunos faltou nas últimas aulas, o outro esteve presente, mas não conseguiu ter o trabalho pronto 

e pediu para enviar mais tarde. Durante a apresentação os alunos foram convidados a mostrar 

todo o trabalho, a falar das soluções técnicas que adotaram, das fontes que utilizaram e das 

principais dificuldades que sentiram durante a execução do trabalho. No final da apresentação de 

cada um, foi aberto um espaço para discussão e crítica construtiva. Dei a hipótese que os alunos 

falassem primeiro, moderando essa discussão, e só no final eu intervinha, fazendo questões que 

interligassem os conhecimentos acerca de Flash relativos aos conteúdos abordados e a 

criatividade de cada na integração desses conhecimentos. Os alunos demonstraram algumas 

dificuldades ao nível da expressão oral e pouco à vontade na mostra do trabalho perante os 

professores e os colegas, no entanto, mais uma vez, gerou-se um clima profícuo ao debate, à 

opinião e à troca de experiências. Considerei que isso foi bastante positivo e sinónimo de que os 

objetivos foram cumpridos, dando indícios animadores para o balanço final da intervenção.    

Os últimos 45 minutos foram aproveitados para fazer a auto e heteroavaliação e para discutir as 

aulas do módulo objeto de intervenção. A autoavaliação foi feita por escrito e a heteroavaliação foi 

promovida oralmente. Os alunos puderam manifestar a sua opinião acerca daquilo que fizeram, 

não num registo individual, mas coletivo, avaliando a motivação, a participação, o interesse, a 

envolvência, trabalho e as competências da turma durante as aulas do módulo de Criação de 

Páginas Web. Através do diálogo foram também convidados a partilhar a sua opinião acerca do 

professor, da intervenção e das estratégias por ele utilizadas. Este feedback será discutido na parte 

seguinte deste relatório destinada à avaliação do projeto de intervenção. 

2.2.7.1. Reflexão avaliativa das aulas 41 a 45 

Um dos documentos reguladores do processo de E/A é o programa da disciplina e no ponto 5 

relativo ao módulo em causa, correspondente a situações de aprendizagem/avaliação, indicam 

que o “os alunos deverão proceder à realização de um trabalho prático em que tenham de criar 

um site usando o editor de páginas Web em estudo, que contemple todas as aprendizagens 

efetuadas no mesmo, dando especial relevo à utilização da capacidade multimédia” (Direcção-

Geral de Formação Vocacional, 2004:p34). A execução e apresentação deste trabalho foi ao 

encontro deste objetivo e da sugestão metodológica para os cursos profissionais que refere que 

se devem privilegiar situações semelhantes àquelas que os alunos poderão encontrar no mercado 

de trabalho. Na área de informática, em particular, devem-se formar profissionais com 

competências que lhes permitam a construção de um saber dinâmico suscetível de não ficar 
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desatualizado e de se manter a par das tecnologias em constante evolução. Isso faz-se ensinando 

a aprender a aprender desde o início da formação de qualquer jovem, pois, quando inseridos no 

mundo laboral, será esse o desafio que não poderão perder e que lhes vai permitir criar 

oportunidades e distinguir dos demais.  

O que experienciei durante as aulas finais e apresentação dos trabalhos foi uma prova do interesse 

e de envolvência conjunta para atingir um objetivo final. Creio que isso não foi apenas pelo facto 

desse trabalho representar um elemento fundamental da avaliação ao módulo, mas, também, 

porque representava a edificação das aprendizagens feitas ao longo de todas as aulas deste 

módulo. A tecnologia serviu principalmente como um meio para chegar a determinado fim, e ter 

essa noção foi de demasiada importância. Ser professor, creio, é providenciar as melhores 

estratégias, de acordo com os recursos disponíveis e próximos dos alunos, para que estes 

consigam atingir os objetivos e as competências no âmbito dos conteúdos de cada disciplina de 

forma ativa e como elemento central e motor da sua aprendizagem.  

Acerca da qualidade das apresentações dos trabalhos apresentados, como já referi, creio que as 

principais lacunas estiveram nas competências de comunicação oral perante uma audiência. O 

que se explica dado o percurso escolar da grande maioria dos alunos, tendo em conta o perfil 

comum de um aluno dos cursos profissionais nas escolas portuguesas e analisando a quantidade 

de vezes que foram expostos a situações semelhantes durante a sua vida escolar. Quanto à 

qualidade dos trabalhos que fizeram, em termos médios, foi acima do que era expectável para 

quem nunca tinha trabalhado com o Flash nem nunca tinha criado nenhuma página para a 

internet. Alguns alunos conseguiram demonstrar muito bem os conhecimentos que aprenderam 

durante as aulas e conseguiram, ainda, integrar, quase autonomamente, recursos que retiraram 

de outras fontes. Certo que, em alguns casos, o trabalho poderia ter ficado melhor e mais 

completo, mas considerando, também, o pouco tempo que tiveram, a avaliação só pode ser 

bastante positiva.  

Terminei a prática pedagógica com esta turma, analisando os trabalhos elaborados desde o início, 

a integração e relacionamento de aprendizagens e o feedback dos alunos, com a certeza de que 

os expus a situações onde tiveram de ser agentes ativos das suas aprendizagens, utilizando 

ferramentas da web 2.0 para os motivar e envolver durante o módulo onde intervim.  
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2.3. SÍNTESE AVALIATIVA DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

2.3.1. Avaliação com base na análise do processo e nos resultados da 

aprendizagem dos alunos 

A avaliação dos alunos, como previsto no plano de intervenção, foi feita ao longo da intervenção 

privilegiando a avaliação formativa. É certo que a avaliação formativa é um processo interativo 

ininterrupto, mas esta serviu, inicialmente, para diagnosticar a posição dos alunos e o seu ponto 

de partida no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. Durante a intervenção, a 

avaliação formativa permitiu discutir e clarificar com os alunos os níveis de exigência e, com base 

na observação e análise do trabalho desenvolvido e das dificuldades encontradas, reorientar o 

aluno desenvolvendo medidas de adaptação e um ajuste de acordo com as suas necessidades. 

Deste modo foi, assim, possível chegar a uma maior diferenciação de aprendizagens. Uma vez 

que a intervenção fazia uso estratégias que previam a utilização de recursos da web 2.0, foi 

pertinente adotar a avaliação formativa como prática, uma vez que esta se pode transformar num 

processo de aprendizagem colaborativa, possibilitando a interação e ajuste contínuo e ao longo da 

aprendizagem e não apenas com a avaliação do produto final de determinada tarefa. A 

aprendizagem faz-se colaborativa nas interações entre sujeitos mais experientes e menos 

experientes em determinado tema do conhecimento, estabelecendo uma correta relação entre 

professor e aprendiz (Salvador, 2012:pp.39).  

Tentei que a minha posição nesta intervenção fosse a de mediador do processo de 

ensino/aprendizagem e, nesse processo enta, também, a avaliação dos alunos. Tendo em conta 

as condicionantes de alguns instrumentos reguladores, nomeadamente os critérios de avaliação e 

a planificação da disciplina, e tratando-se de um curso profissional onde os alunos terão de ter 

uma nota igual ou superior a 10 valores para terem aprovação no módulo, após conversa com a 

Professora Cooperante no início da intervenção, decidimos que eu faria, no final, uma proposta de 

avaliação para cada um dos alunos e ela, caso concordasse, validaria essa proposta. Deste modo, 

a proposta de nota de módulo entregue foi fundamentada pelos resultados das fichas de atividade 

observadas na aulas, pelos resultados das atividades colocadas quando solicitado no Schoology 

nos prazos indicados, pela elaboração do trabalho individual e pela percentagem (20%) atribuída 

à componente saber estar (engloba o respeito pelos colegas e professor, o interesse e empenho 

nas tarefas, a responsabilidade e a pontualidade e assiduidade) respeitando os critérios de 

avaliação para os cursos profissionais. Mas esta aferição de nota final vai, de algum modo, contra 
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a avaliação de aprendizagens defendida por algumas correntes construtivas, pois trata-se apenas 

de uma contabilização de resultados que não avalia o processo de construção do saber. Servindo-

nos de Kraemer (2005:p.144), “quando se regista, em forma de nota, o resultado obtido pelo 

aluno, fragmenta-se o processo de avaliação e introduz-se uma burocratização que leva à perda 

de sentido do processo e da dinâmica da aprendizagem.” Para que isso não se verificasse tentei 

que os resultados das fichas de atividades e do trabalho final não fossem demasiadamente 

valorizados em detrimento das minhas observações das aulas, da participação e produtividade de 

cada aluno, de acordo com a preponderância que a avaliação formativa tinha neste projeto de 

intervenção pedagógica. 

Fazendo a avaliação do projeto de intervenção com base nestes dados, considero que este foi 

bastante positivo. Na minha proposta de notas, dois alunos não têm uma classificação superior a 

10, um por motivos de falta de assiduidade relacionada com questões pessoais e o outro por não 

ter apresentado o trabalho final e por uma avaliação não muito favorável nos restantes fatores que 

tive em consideração. No entanto, de acordo com o gráfico 11, considero que as avaliações foram 

boas e espelham, de acordo com a performance de cada um, todo o trabalho elaborado e a 

construção de saberes que fizeram no âmbito das atividades e dos objetivos do plano de 

intervenção pedagógica.  

 

Gráfico 5 - Proposta de avaliação do módulo. 

 

Para concluir, considero esta avaliação indicadora de que a aquisição de conhecimentos foi efetiva 

e um modo de aferir se a aquisição de conhecimentos foi efetiva e cumpriu os objetivos que 

estavam no programa assegurando uma apreciação bastante positiva do projeto de intervenção. 
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2.3.2. Avaliação com base nos instrumentos reguladores da intervenção  

Desde o início da minha intervenção que pretendi que esta fosse constantemente regulada por 

instrumentos que permitissem avaliar e analisar a sua eficácia e a necessidade ou não de 

redefinição de estratégias e de objetivos, como já tive oportunidade de referir, numa prática 

pedagógica reflexiva (Perrenoud, 2002). Deste modo, os instrumentos norteadores da minha 

intervenção foram assegurados por questionários em papel e no Socrative, pela utilização da 

plataforma Answer Garden de modo a obter feedback dos alunos, pela observação dos alunos na 

realização das tarefas propostas, através dos resultados das fichas de atividade e através do 

diálogo reflexivo com os alunos. Esta prática pedagógica reflexiva permitiu adequar a intervenção 

às aprendizagens dos alunos, quer em termos de materiais e recursos necessários, de atividades 

práticas no Flash, de sugestões de leitura, de metodologias diferentes e em termos de reforço de 

estratégias. Por exemplo, e como já tive oportunidade de referir, após analisar o desempenho dos 

alunos na realização de tarefas e os resultados das atividades propostas, antes de iniciar o trabalho 

final, tinha indícios mais do que suficientes que era necessário, ao contrário do que estava previsto, 

elaborar tarefas de revisão dos conteúdos até aí abordados. 

Acerca da avaliação do projeto de intervenção, a análise constante destes instrumentos tiveram 

imensa importância e serviram para verificar se o caminho que a intervenção estava a seguir era 

na direção dos objetivos delineados. Julguei que era fundamental auscultar os alunos quanto à 

sua perceção acerca do processo de ensino/aprendizagem, isto porque as aulas foram centradas 

nas suas necessidades e motivações. Assim, o feedback foi sempre bastante positivo e, tanto nos 

diálogos que estabeleci com eles como noutros instrumentos de avaliação, verifiquei que os alunos 

eram da opinião de que a intervenção estava a ser uma mais-valia para o seu percurso escolar e, 

como tal, estava a ir ao encontro dos objetivos propostos. De seguida, apresento a análise de 

alguns pontos do questionário (ver anexo 10) que os alunos preencheram no final acerca das aulas 

acerca do professor e das estratégias utilizadas. Pretendo que esta análise sirva de suporte a uma 

avaliação do projeto de intervenção pedagógica.   

O primeiro ponto do questionário diz respeito aos conhecimentos dos alunos sobre as temáticas 

abordadas e uma maioria significativa respondeu que tinha pouco ou médios conhecimentos 

acerca do tema. No segundo ponto os alunos avaliaram as expetativas e se o módulo correspondeu 

ao que dele esperavam, tendo sido útil ou não, aqui as respostas foram quase todas nas duas 

opções com maior valor. O que significa que as expectativas dos alunos não saíram goradas. O 
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ponto 3 do referido questionário solicitava aos alunos que manifestassem a sua opinião sobre o 

desempenho do professor e os dois gráficos seguintes ilustram as respostas a duas questões 

desse ponto: 

 

Gráfico 6 - Opinião dos alunos sobre o desempenho do professor (1 de 2). 

 

 

Gráfico 7 - Opinião dos alunos sobre o desempenho do professor (2 de 2). 

 

Com se pode verificar no gráfico 5, 6 alunos responderam que o professor conseguiu criar sempre 

um clima propício à participação, 4 responderam muitas vezes e 2 algumas vezes, acerca da 

opinião acerca dos métodos utilizados a maioria achou, em igual número, que foram muitas vezes 

e sempre ajustados. Estes resultados indicam que os alunos encontraram nas aulas um espaço 

aberto de participação onde o professor utilizava métodos adaptados aos alunos e aos conteúdos 

das aprendizagens necessárias para a disciplina.  

0

1

2

3

4

5

6

7

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre

O professor conseguiu criar um clima 
propício à participação?

0

1

2

3

4

5

6

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre

Os métodos utilizados foram os mais 
ajustados?



 
 

Pág. 76 
 

O ponto 4 pretendeu analisar uma série de itens acerca do funcionamento das aulas e das 

metodologias e estratégias adotadas. Das questões a que os alunos responderam neste ponto, as 

mais pertinentes para esta avaliação são as seguintes: 

 

Gráfico 8 - Opinião dos alunos acerca do funcionamento das aulas (1 de 4). 

 

 

Gráfico 9 - Opinião dos alunos acerca do funcionamento das aulas (2 de 4). 

 

Estes dois itens avaliam a opinião dos alunos acerca das ferramentas da web 2.0 que utilizaram 

e que faziam parte da estratégia do plano de intervenção para motivar e envolver os alunos dos 

cursos profissionais. As respostas demonstram que a recetividade à abordagem foi bastante boa 

e confirmam que a plataforma Schoology trouxe benefícios óbvios ao longo do módulo. Apenas 1 

aluno respondeu algumas vezes, os outros responderam muitas vezes (5 respostas) e sempre (6 

respostas). Em relação a todas as outras ferramentas que foram utilizadas (Answer Garden, 

Socrative, Youtube, Blogs, Wikipedia, etc.) os alunos comprovam que têm vantagens claras em 
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relação às ferramentas mais tradicionais, pois 10 alunos responderam muitas vezes e sempre em 

igual número e 2 responderam algumas vezes. Em nenhum dos casos os alunos assinalaram 

nunca ou poucas vezes, o que é um indício de que reconhecem que experienciaram uma estratégia 

que fez uso de ferramentas que podem acrescentar valor na aquisição de competências e de 

aprendizagens.   

 

Gráfico 10 - Opinião dos alunos acerca do funcionamento das aulas (3 de 4). 

 

 

Gráfico 11 - Opinião dos alunos acerca do funcionamento das aulas (4 de 4). 

 

Os gráficos 9 e 10 dizem respeito à perceção que os alunos tiveram da intervenção ao nível da 

autonomia para aprender a trabalhar com ferramentas novas e ao nível do envolvimento dos 

alunos na sala de aula para a execução das tarefas propostas. As áreas de respostas 

destacadamente mais preenchidas foram, como ilustram os gráficos, aquelas que indicam muitas 

vezes e sempre como opinião do aluno e, à luz destes resultados, creio que podemos considerar 
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que o projeto de intervenção foi muito bem implementado, pois conseguiu atender aos propósitos 

para os quais foi elaborado.  

Ainda no questionário, foi solicitado que os alunos identificassem pontos fortes e fracos do 

professor e da metodologia que adotou e que sugerissem alguma melhoria ou fizessem algum 

comentário. Alguns alunos identificaram como ponto fraco o facto de o professor explicar muito 

rápido e como pontos fortes, passo a transcrever algumas frases, “tenta sempre dar a volta ao 

problema”, “o professor trouxe atividades para nós ficarmos a perceber bem a matéria”, “quando 

o professor via que não entendia, explicava tudo de início duas ou três vezes se fosse preciso”, 

“dominava a matéria do módulo”, “nem parecia um professor estagiário“, “ofereceu bastante 

material pedagógico” e, por fim, “o professor adotou uma boa metodologia de trabalho”. No último 

ponto não apresentaram nenhuma sugestão ou fizeram qualquer comentário importante.  

Com base nos dados que apresentei acima e de acordo com as conversas que tive com os alunos 

onde quase todos demonstraram sempre grande entusiasmo e interesse pelo modo como os 

conteúdos do módulo estavam a ser lecionados, creio que podemos considerar que foi necessário 

apenas reformular e reajustar naturalmente alguns pontos da estratégia adotada e, estou convicto, 

de que esta foi uma intervenção de sucesso que potenciou o cumprimento dos objetivos do plano 

de intervenção pedagógica. Em jeito de término, acredito que os alunos julgaram que este projeto 

foi bem-sucedido uma vez que propiciou atividades motivadoras, envolventes, inovadoras e 

próximas deles num clima de diálogo, partilha e de colaboração adequado ao desenvolvimento e 

construção das aprendizagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intervenção pedagógica, guiada pelo projeto de intervenção, baseou-se numa atitude 

investigativa constante que orientou a minha prática na escola onde o projeto foi implementado. 

Assim, foi necessário, desde o início, pesquisar, analisar, selecionar e criar os melhores materiais 

para as atividades que planeei, discutir com colegas, professores e alunos as atividades letivas, 

reorientar estratégias quando necessário e manter uma atitude reflexiva e crítica durante toda a 

intervenção. De facto, a reflexão sobre o desempenho das práticas pedagógicas que adota é um 

exercício que qualquer professor, independentemente da sua experiência profissional, deve fazer 

no sentido de retirar daí ilações fundamentais para o desenvolvimento da suas capacidades 

profissionais enquanto docente.  

Após a análise dos resultados, cabe aqui apresentar e discutir as conclusões e limitações do 

projeto à luz dos seus objetivos e da literatura consultada. Deste modo, quanto ao primeiro 

objetivo, observar e analisar os interesses dos alunos e aquilo que mais os motiva, creio que foi 

atingindo em pleno, em virtude da estratégia englobar ferramentas tão próximas dos alunos e 

daquilo que mais gostam de fazer e não outras mais distantes do que representa ser jovem hoje 

em dia. Isto significa que essa observação e análise foi bem-sucedida. O objetivo dois que pretendia 

colocar o aluno como agente ativo da sua aprendizagem foi, de igual modo, atingido, no entanto, 

aqui identifiquei algumas lacunas quando as atividades potenciavam a autonomia do aluno. De 

facto, mesmo com estratégias e metodologias apropriadas, o aluno, na sala de aula, ainda pensa 

primeiro no professor quando tem alguma dúvida ou quando não sabe resolver algum problema. 

Na minha intervenção, alguns reagiam ativamente quando os incitava a pesquisar ou lhes dava 

pistas dos locais a procurar, mas outros esperavam que alguém lhes resolvesse diretamente o 

problema. Cabe ao professor ter um papel ativo na mudança daquilo que é expectável que seja o 

papel do aluno e foi isso que fiz nesta intervenção.  

Outro objetivo era aumentar o grau de envolvimento do aluno na sala de aula, melhorando os 

níveis de execução das tarefas propostas, de atenção e de entreajuda. Em comparação com as 

aulas que observei antes da intervenção e com experiências anteriores noutras turmas, e em 

virtude dos resultados das atividades da sala de aula e do trabalho final, considero que este objetivo 

foi atingido em larga escala, pois os níveis de execução foram bastante elevados num clima de 

partilha propício à construção de aprendizagens. Acerca do objetivo que pretendia potenciar 

estratégias que fossem de encontro ao relacionamento dos interesses dos alunos com os 
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conteúdos a abordar, creio que está relacionado com o anterior e foi, também, generosamente 

alcançado. Para além das estratégias, a maioria dos alunos consideraram, no questionário final, 

que as temáticas foram muitas vezes ou sempre ao encontro dos seus interesses. O penúltimo 

objetivo augurava que se maximizassem os recursos tecnológicos existentes no espaço da sala de 

aula. Assim, durante a intervenção, cada aluno teve à sua disposição um computador com todo o 

software necessário e o projetor multimédia foi utilizado em quase todas as aulas, num ou noutro 

momento da intervenção, adequadamente à estratégia em curso. 

Por fim, o último objetivo que consistia em avaliar o impacto das estratégias adotadas e medir a 

eficácia de ferramentas web 2.0 no processo de ensino/aprendizagem, foi, com base nos 

instrumentos reguladores da intervenção, no processo e nos resultados da aprendizagem dos 

alunos, atingido de modo muito satisfatório. De facto, os alunos reconheceram o impacto e as 

potencialidades que, para falar só nestas ferramentas, o Schoology, o Socrative e o Answer Garden 

têm no processo de ensino/aprendizagem. Os resultados e o modo como os alunos chegaram a 

esses resultados também são indicadores fiáveis para dizer que este objetivo foi cumprido. 

Encontramos outra prova de abono deste objetivo se atentarmos aos conhecimentos iniciais que 

os alunos tinham e à qualidade de alguns dos trabalhos que foram apresentados. Os alunos não 

tinham experiência na criação de páginas web, no entanto, os outros conhecimentos que tinham 

acerca de informática serviram de alavanca para que ocorresse a construção de um novo saber, 

apoiado por uma estratégia integradora de ferramentas tecnológicas recentes e vantajosas no 

processo ensino/aprendizagem.    

Uma das limitações do projeto de intervenção prendem-se com o facto de ser uma intervenção 

isolada e longe da realidade que, em muitos casos, se passa ao mesmo tempo nas outras 

disciplinas. No caso da minha intervenção, seria vantajoso e de aplicação viável para todas as 

disciplinas do curso, a aplicação de algumas metodologias e a utilização das ferramentas web 2.0 

aqui especificadas numa intervenção interdisciplinar e conjunta. Acerca das dificuldades sentidas, 

estas prenderam-se com algumas vertentes mais técnicas, como por exemplo, a instalação de 

uma versão recente licenciada do Flash em português e o facto de algumas ferramentas não 

estarem disponíveis na língua portuguesa. O facto de muitos alunos terem um passado educativo 

algo sinuoso, característica algo comum aos cursos profissionais, leva a que muitos não tenham 

ainda adquirido algumas competências e métodos de trabalho e isso poderia ter dificultado a 
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intervenção em alguns pontos. No entanto, posso dizer que só as falhas ao nível da apresentação 

oral de trabalhos por parte de alguns alunos, é que dificultou um pouco a estratégia delineada.   

Em jeito de término, considero que a minha intervenção correspondeu aos objetivos traçados e 

que os resultados do plano de intervenção refletem a progressão dos alunos. Como disse de início, 

é através da reflexão que evoluímos profissionalmente, pois desse modo constatamos se a 

abordagem, as estratégias, as metodologias, as ferramentas, os instrumentos ou os recursos 

utilizados têm ou não efeitos benéficos e produtivos para os alunos, devendo ser alterados ou não 

de acordo com as elações reflexivas que conseguirmos retirar. Concluo a dizer que o Projeto de 

Intervenção Pedagógica Supervisionada constituiu uma experiência ímpar de crescimento pessoal 

e profissional pelas aprendizagens que usufruí e pelas capacidades que desenvolvi em todo o seu 

âmbito.  
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ANEXOS  
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Ficha de Atividades 1 
Objetivo: Elaboração de um Gif animado com o programa Ulead Gif Animator: 

 
1. Abrir o programa Ulead Gif Animator. 

2. Escolher a opção Animation Wizard: 

 

3. Mude o tamanho da imagem para 360px de largura e 315px de altura: 

 

 

4. Adicione as imagens que estão em anexo: 

 

  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos TIC – M3 Criação de Páginas Web 10º I 

Nome:  _______________________________________________________ 
 
____/____/2014 

ANEXO 1 - Ficha de atividades 1 
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5. Escolha o tempo de atraso e a quantidade de frames por segundo:  

 

 

6. Pré‐visualize e faça os ajustes necessários:  

 

 

7. Guarde a imagem como *.gif: 
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ANEXO: 

 

Figura 4  Figura 5 

Figura 6  Figura 7 
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A G R U P A M E N T O  D E  E S C O L A S  D O  B O N F I M  

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Ciências informáticas FAMÍLIA PROFISSIONAL: Informática 

   
DESIGNAÇÃO DO CURSO: Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos SAÍDA PROFISSIONAL: Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

   
MÓDULO: 3 – Criação de Páginas Web Turma: 10º I NÍVEL DE FORMAÇÃO: Secundário NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 4 

      
DISCIPLINA: TIC AULA Nº 1 e 2 Data: 06/03/2014 PROFESSOR: Pedro de Brito PROFESSORA COOPERANTE: Laura Chagas 

 

 - P L A N I F I C A Ç Ã O  D E  A U L A -  

Objetivos Conteúdos Atividades 
Recursos técnico-

pedagógicos 
Avaliação 

Duração 
(Minutos) 

O aluno no final da aula deverá ser capaz de: 
 
 Identificar as técnicas de implantação de páginas na 

Web 
 

 Identificar linguagens de programação 
 
 Enumerar editores de páginas Web 
 
 Enumerar editores de imagens e efeitos especiais 
 
 Enumerar editores e programas de animação gráfica de 

páginas Web 
 
 Enumerar ferramentas e utilitários de páginas Web 
 
 Explicar os conceitos de ergonomia e amigabilidade de 

uma página Web 
 

 Definir documentos html 
 

 Definir o conceito de hipertexto 

 
Técnicas de Implantação: 
 

 Programação de 
páginas Web 

 Editores de páginas 
Web 

 Editores de imagens e 
efeitos especiais 

 Editores e programas 
de animação gráfica 

 Ferramentas e 
utilitários 

 
Criação de páginas Web: 
 

 Conceitos de 
ergonomia e 
amigabilidade de uma 
página Web 

 
 Conceitos de html e 

Hipertexto 
 

Realização de um teste de 
diagnóstico  em 
www.socrative.com 
 
Registo dos alunos em 
www.schoology.com 
 
Apresentação multimédia acerca 
dos conceitos introdutórios de 
Criação de Páginas Web. 
 
Realização de uma atividade 
guiada no programa Ulead Gif 
Animator. 
 
Elaboração de uma página html 
com os conteúdos básicos num 
editor online:  
www.w3schools.com 
 
Síntese oral dos conteúdos 
trabalhados na aula e 
esclarecimento de dúvidas finais. 

 

 
 Quadro; 
 
 Videoprojector; 
 
 Documentação de apoio 
em formato digital; 
 
 Sites; 
 
 Sala de Informática; 
 
 Exercícios em formato 
digital; 
 
 Bloco de notas; 
 
 Leituras complementares. 
 
 

 
Avaliação Formativa: 
 Observação não 
instrumentada dos alunos 
durante a realização das 
tarefas; 
 
 Ficha de atividade; 

 
 

 Resultados do exercício de 
criação de uma página 
em html com inclusão 
de objetos multimédia. 
 

 

90 Minutos 

 

ANEXO 2 - Planificação de aula 1 e 2 
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Ficha de Atividades 3 

 
Objectivo: Utilização das tags para a primeira página – index.html 

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 

<p><img src="imagens/ok.jpg" width="92" height="130"></p> 

<p>P&aacute;gina de entrada...</p> 

<p><a href=informacoes/info.html>Link para p&aacute;gina de informações</a></p> 

<p><a href=contactos/contactos.html>Link para p&aacute;gina de contactos</a></p> 

 

 

1. Defina uma pasta chamada Atividade3 que conterá todos os ficheiros do sítio. 

 
• Crie lá dentro as pastas imagens, informacoes e contactos 

• Dentro de atividade3 crie o ficheiro index.html com o título - Página de entrada 

• Dentro de imagens coloque 2 ou três imagens à sua escolha 

• Dentro de informacoes crie o ficheiro info.html com o título - Informações 

• Dentro de contactos crie o ficheiro contactos.html com o título - Contactos 

• Inclua as imagens dentro dos ficheiros info.html e contactos.html, pode separa-las pelos 
dois ficheiros 

• Terá assim no final três páginas html. Crie a partir de cada uma delas, hiperligações para 
as restantes duas. 

FIM. 

 

  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos TIC – M3 Criação de Páginas Web 10º I 

Nome:  _______________________________________________________ 
 
____/____/2014 

ANEXO 3 - Ficha de atividades 3 
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  A G R U P A M E N T O  D E  E S C O L A S  D O  B O N F I M  

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Ciências informáticas FAMÍLIA PROFISSIONAL: Informática 

   
DESIGNAÇÃO DO CURSO: Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos SAÍDA PROFISSIONAL: Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

   
MÓDULO: 3 – Criação de Páginas Web Turma: 10º I NÍVEL DE FORMAÇÃO: Secundário NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 4 

      
DISCIPLINA: TIC AULA Nº 11 e 12 Data: 27/03/2014 PROFESSOR: Pedro de Brito PROFESSORA COOPERANTE: Laura Chagas 

 

 - P L A N I F I C A Ç Ã O  D E  A U L A -  

Objetivos Conteúdos Atividades 
Recursos técnico-

pedagógicos 
Avaliação 

Duração 
(Minutos) 

 
O aluno no final da aula deverá ser capaz de: 
 
 

 
 Manipular texto e objetos nas páginas 

 
 Modificar a fonte, tamanho, cor e alinhamentos 

 
 Inserir e manipular imagens 
 
 Criar movie clips 

 Criar e manipular layers 

 Inserir frames; 

 Criar animação interpolada simples  

 

 
 
Programa de animação gráfica 
Web: Adobe Flash Professional 
CS6 

 Imagens: 

 Desenho de objetos 
 Importação de Imagens; 
 Processos de optimização; 
 Operações de edição. 

 Animação simples: 

 layers; 
 Trabalho com a timeline;; 
 Frames; 
 Animação interpolada. 

 

 
 
Revisão oral dos conteúdos 
abordados na aula anterior; 
 
 
Visualização do trabalho proposto 
para casa; 
 
 
Pesquisa de um tutorial de 
importação de imagens e de 
animação simples na internet. 
 
 
Elaboração conjunta do tutorial  
 
Síntese oral dos conteúdos 
trabalhados na aula e 
esclarecimento de dúvidas finais. 

 

 
 Quadro; 
 
 Videoprojector; 
 
 Documentação de apoio 
em formato digital; 
 
 Websites; 
 
 Sala de Informática; 
 
 Exercícios em formato 
digital; 
 
 Bloco de notas; 
 
 Leituras complementares. 
 

 

 
Avaliação Formativa: 
 Observação não 
instrumentada dos alunos 
durante a realização das tarefas: 
 
 Tutorial online; 

 
 

 Colocação dos trabalhos da 
aula no mural do curso 
em www.schoology.com 
 

 

90 Minutos 

 

ANEXO 4 - Planificação de aula 11 e 12
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Ficha de Atividades 10 

Objetivos: 
 Aplicar animação com trajetória. 

 

Abre o programa Flash e efetua os seguintes passos: 

1. Cria um novo documento e guarda-o na tua pasta com trajetoria.fla. 

1.1. Insere no palco uma imagem a teu gosto e efetua os passos da interpolação 

do movimento (interpolação clássica).  

1.2. Sobre a camada animada seleciona a opção Adicionar guia de movimento 

clássico. Ativa a frame 1 da Guia de Movimentos e desenha a trajetória 

usando as ferramentas de desenho (retas, lápis ou figuras geométricas). 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

1.3. Testa o filme e guarda-o. 

 

2. Cria um novo documento e guarda-o na tua pasta com 

baloiço.fla. 

2.1. Insere no palco um círculo e converte-o num símbolo 

gráfico.  

2.2. Cria uma Camada Guia.  

2.3. Desenha uma elipse sem preenchimento na layer 

Guia. 

2.4. Ativa o Encaixar nos objetos.  
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2.5. Arrasta a instância da bola, de modo a que o seu ponto de registo fique 

anexado à elipse. 

 

2.6. Acrescenta frames às duas layers, selecionando a 

frame 20 de cada layer e premindo F5. Em seguida, 

coloca uma keyframe (quadro chave) na frame 20 

da Camada 1. A primeira e a última frame ficam 

coincidentes.  

 

2.7. Seleciona as frame 5, 10 e 15 da layer guiada e coloca uma keyframe. 

Arrasta a bola para posições diferentes em cada keyframe de modo a fazer 

o circuito da elipse: 

 

 

 

 

2.8. Seleciona todas as frames da layer guiada e, na caixa de propriedades, 

escolhe Criar interpolação Clássica.  

 

 

 

2.9. Testa o filme e guarda-o. 

 

3. Cria um novo documento e guarda-o na tua pasta com varios.fla. 

3.1. Cria uma Camada Guia e insere uma nova camada.  

3.2. Seleciona a primeira frame da camada Guia e desenha no palco uma 

trajetória à escolha. Efetua a animação que se encontra nas seguintes 

imagens.  
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3.4. Testa o filme e guarda-o. 
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Ficha de Atividades 11 

Objetivos: 

 Criar um sítio Web muito simples, sobre ti, onde apliques os conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Flash. 

 

1. Abre o programa Flash e cria um novo documento, guardando-o na tua pasta com o 

nome: pagina.fla.  

2. Formata o palco da seguinte forma: 

 Dimensão da área: 1024 px x 768 px;  

 Cor de fundo: a teu gosto. 

3. Cria o site segunda as indicações apresentadas nas figuras 1 e 2. 

 Notas: 

1- coloca cada tipo de objetos em camadas diferentes. 

2- Para navegares entre as cenas utiliza os seguintes códigos: 

  No palco: stop(); 

 Em cada botão:  on (release){ 

gotoAndPlay("nome_cena",1); 

} 

4. Vai até ao Menu Publish Settings e seleciona os formatos Flash e html. 

5. Ainda no Menu Publish Settings altera as seguintes definições do separador html: 

 Dimensions: percent; 

 Html alignment: top; 

 Scale: default (show all); 

 Flash alignment: center; center. 

 
6. Guarda e testa o filme. 
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Bem‐vindo ao meu Web site! 

2 – Informações Pessoais  5 ‐ Galeria de Fotos4 – Sites Favoritos3 – Interesses

Lista exaustiva dos 
teus sites favoritos, 
apresentando um 

comentário explicativo 
para cada um. 

Texto onde fales dos 
teus passatempos 
preferidos (jogos, 

coleções, música, …), 
colocando 

hiperligações para os 
sites que representam 
esses teus interesses. 

Seleciona um conjunto 
de imagens que 

queiram partilhar com 
os teus amigos ou 

família. 

Insere um texto que te 
apresente. 

1 

2 

11 1

2 2 2

3  33 3

4 4 4

5  5 5 5

Cena  Interesses  Cena  Galeria Cena  Favoritos Cena  Pessoal 

Cena  Principal 

1 – Página Principal 

2 – Informações Pessoais  5 – Galeria de Fotos 3 – Interesses  4 – Sites Favoritos 
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ANEXO 7 - Questionário Socrative 
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ANEXO 8 - Nuvem de palavras Answer Garden 
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Ficha de Revisões 2 

1. Acede ao Flash e desenha um círculo vermelho que se desloque no palco segundo 

uma determinada trajetória definida por ti.  

 

 

 

 

 

 

Grava o teu filme com o nome CÍRCULO.fla, na pasta que criaste anteriormente. 

2. Abre um novo documento do Flash e cria um desenho geométrico à tua escolha 

(círculo, triângulo, …). Efetua um filme que mostre o desenho a movimentar-se no 

palco surgindo apenas em determinados locais predefinidos por ti (usa máscaras). 

Exemplo:  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Grava o teu trabalho com o nome MASCARA.fla na tua pas
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3. Cria um novo documento no Flash e desenha uma bola preta que se desloque no 

palco segundo a trajectória representada na figura.  

 

 

 

 

 
Grava o teu filme com o nome bolapreta.fla, na pasta que criaste anteriormente. 

4. Analisa as seguintes figuras: 

 

Cria um novo filme em que, recorrendo à interpolação de formas, reproduza a 
sequência ilustrada. As formas, cores e timelines representadas nas imagens 
devem ser respeitadas. 

Grava o filme com o nome forma.fla, na tua pasta. 

5. Constrói um pequeno filme, a teu gosto, constituído por duas cenas (C_UM e 

C_DOIS) de modo a que, da cena C_UM passe para a cena C_DOIS (e vice versa) 

através de botões previamente construídos para o efeito. 

Código sugerido para os botões: ex:  

on (release) { 

  gotoAndPlay("C_DOIS", 1); 

} 

 

Grava o filme com o nome cenas.fla na tua pasta.

          Partida 

 

 

 

ESMS 
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  AGRUPAMENTO	DE	
ESCOLAS	DO	BONFIM	

FICHA	DE	AVALIAÇÃO	DO	
PROFESSOR	

CURSO: Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos  

DISCIPLINA: TIC – M3 MÓDULO: M3 – Criação de Páginas Web                     TURMA: __10º I_ DATA: ______ / _______ / 
____________ 

Nota: Esta ficha de avaliação destina‐se a ser preenchida pelo aluno e pretende ser um instrumento de análise da parte do Professor Estagiário e da sua intervenção nas aulas que 
lecionou. Assim, a tua opinião sincera é extremamente importante pelo que não deixes de responder, referindo todos os aspetos que consideres relevantes. 

 
Utiliza a seguinte escala nas questões 1 a 4 (assinala com um X): 

1  2  3  4  5 

Mau 
Nunca 

Insuficiente 
Poucas vezes 

Médio 
Algumas vezes 

Bom 
Muitas vezes 

Excelente 
Sempre 

 

1 – Conhecimentos iniciais  1  2  3  4  5 

No início deste módulo os teus conhecimentos sobre as temáticas 
abordadas eram: 

       
 

 

2 – Expetativas  1  2  3  4  5 

Este módulo correspondeu ao que dela esperava, tendo sido útil?           

 

3 – Professor Estagiário 
Refira a sua opinião sobre o desempenho do Professor Estagiário: 

O Professor transmitiu 
com clareza os assuntos 

abordados? 

O Professor conseguiu 
criar um clima 
propício à 

participação? 

O Professor dominava 
o assunto que expôs? 

Os métodos utilizados 
foram os mais ajustados? 

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

                                       

 

4 ‐ Funcionamento das aulas: 
Refira a sua opinião sobre os seguintes itens: 

ITENS  1  2  3  4  5 

a) Os objetivos do módulo eram claros?           

b) Os conteúdos do módulo foram adequados ao Curso que 
frequentas? 

         

c) O módulo foi bem estruturado?           

d) O material pedagógico que foi colocado à disposição foi 
adequado em quantidade e qualidade? 

         

e) A plataforma utilizada (schoology.com) foi importante e 
trouxe benefícios claros ao longo do módulo? 

         

ANEXO 10 - Questionário de avaliação do professor e das aulas. 
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f) As restantes ferramentas da Web 2.0 utilizadas têm 
vantagens claras em relação às ferramentas mais tradicionais? 

         

g) A metodologia adotada nas aulas foi importante para 
aumentares o teu nível de autonomia para aprender a trabalhar 
com ferramentas informáticas novas? 

         

h) As temáticas abordadas foram ao encontro dos teus 
interesses? 

         

i) Achas que o Professor potenciou o grau de envolvimento dos 
alunos na sala de aula, melhorando os níveis de execução das 
tarefas propostas, de atenção e de entreajuda? 

         

 

5 – Pontos fortes e pontos fracos: 
Na tua opinião, quais os principais “pontos fortes” e “pontos fracos” do Professor e da metodologia 
que adotou? 

Pontos Fortes  Pontos Fracos 

   

 

6 ‐ Sugestões: 
Que sugestões de melhoria ou outros comentários gostavas de fazer? 
 

 

Obrigado! Pedro de Brito 
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ANEXO 11 - Exemplos de trabalhos finais de alunos 
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