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Resumo 
 

Segurança na Internet: uma aprendizagem para o presente 
 

A segurança na Internet constitui-se atualmente como um tópico de amplo debate. Por um 

lado pretende-se que crianças e jovens utilizem os recursos disponibilizados na Internet como 

oportunidades, por outro lado colocam-se as questões: “A que perigos se expõem? Como navegam? 

Fazem-no de forma segura e responsável?”. 

Tendo como ponto de partida os objetivos: 1) Compreender a forma como os alunos encaram 

a segurança na Internet; 2) Incentivar os alunos a debater a problemática da segurança na Internet; 

e 3) Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da Internet; este 

relatório apresenta um estudo sobre a referida problemática. 

O estudo foi implementado numa turma de 22 alunos, do 8º ano do ensino básico, na 

disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação. Decorreu ao longo de 8 aulas de 45 

minutos, complementado por um seminário sobre o assunto. 

Ao longo deste estudo interventivo, tratou-se a problemática com recurso ao trabalho por 

projetos, tendo os alunos, enquanto turma, produzido um site na Internet sobre “Segurança na 

Internet”. 

Neste relatório são descritas as diferentes fases que constituíram o projeto interventivo. A 

fase de desenho, na qual se procedeu à caraterização do contexto, definição dos objetivos e 

planificação das diferentes atividades. Na fase de implementação, são descritas as estratégias e 

atividades desenvolvidas. Por fim, na fase de avaliação, procedeu-se à análise do trabalho 

desenvolvido pelos alunos e realizou-se um balanço das atividades extracurriculares realizadas. 

Ainda nesta fase procedeu-se à realização de um balanço final sobre toda a intervenção, tendo por 

base o levantamento de dados efetuado no decorrer da mesma, nomeadamente, um questionário 

final que permitiu recolher as opiniões dos alunos sobre a totalidade da intervenção. 

A avaliação realizada, as opiniões recolhidas e as perceções registadas no decorrer da 

intervenção permitiram perceber os hábitos de utilização da Internet dos alunos e a forma como a 

segurança é tratada pelos mesmos. Feito um cruzamento da informação recolhida com dados de 

estudos a nível nacional e europeu, conclui-se que os resultados obtidos se enquadram na mesma 

linha de pensamento. Salienta-se, ainda, que se considera que a intervenção surtiu o efeito de 

sensibilização desejado, já que estes no questionário final afirmaram que após este projeto teriam 

mais atenção aos perigos a que se expõem e à forma como navegam na Internet.  
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Abstract 

 

Internet Security: one learning to the present 

 

Nowadays Internet security is a theme of broad debate. On one hand we want youngsters and 

children to use the available resources on Internet as opportunities, but on the other hand we must 

ask ourselves some questions: “To what dangers are they exposed to? How do they navigate? Do 

they do it in a secure and responsible way?”.  

Based on the objectives: 1) To understand the way students face Internet security; 2) To 

encourage students to debate the problematic of Internet security; and 3) To promote the taking of 

roots of responsible behaviour when they use the Internet; this report presents a study of the already 

mentioned problems. 

This study was developed in a class of 22 students of the 8th degree of the basic learning, in 

the subject of Information Technologies and Communication. It took 8 lessons of 45 minutes and 

was complemented by a seminary about the subject. 

During this intervention study the problems were dealt having the project work as a resource 

and the students as a class produced a site on the Internet about “Internet Security”.  

In this report are described the different phases of this intervenient project. The drawing 

phase, where were done the characterisation of the context, definition of objectives and plans of the 

different activities.  In the phase of implementation the strategies and the developed activities are 

described. Finally, in the evaluation phase, there was an analysis of the work done by the students 

and a balance of extracurricular activities was made. Still in this phase, there was a final evaluation 

of the whole intervention having as a basis all the information taken during it, namely a final inquiry 

which allowed me to get the students’ opinions about the whole intervention. 

The evaluation done, the gathered opinions and the perceptions registered during the 

intervention made possible the understanding of the habits of the students when they use the 

Internet and the way as security is viewed by them. After analysing national and European studies, I 

came to the conclusion that the results obtained by my study may be put in the same frame of 

thought. It must also be stressed that it was considered that the intervention done had the aimed 

effect of sensitization. As a matter of fact, in the final questionnaire the students said that after this 

project they would pay much more attention to the dangers they are exposed to when they navigate 

on the Internet.     
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Introdução 

O presente relatório de estágio resulta do Projeto de Intervenção da Prática Supervisionada 

(PIPS) e denomina-se Segurança na Internet: uma aprendizagem para o presente. Realizou-se no 

âmbito do Estágio Profissional do Mestrado em Ensino de Informática, no ano letivo de 2013/2014, 

da Universidade do Minho. 

O projeto de intervenção foi realizado no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), com uma turma do 8º ano de escolaridade da Escola EB 2,3 Damião de 

Odemira, integrada no Agrupamento de Escolas nº1 de Odemira e situada na vila de Odemira. 

A intervenção teve início com uma fase de observação, na qual recolhi dados que me 

auxiliassem na caraterização do contexto de intervenção e na planificação do projeto a implementar. 

Seguiu-se uma fase de desenvolvimento, na qual procedi à implementação do projeto proposto. 

Concluiu-se com uma fase de avaliação e reflexão, na qual realizei um balanço global do projeto 

realizado. 

O projeto baseia-se na problemática que envolve o uso da Internet, focando-se 

particularmente, nas oportunidades e riscos que daí advêm. Esta é também uma questão atual e 

que faz parte das agendas políticas internacionais. A título de exemplo, a Agenda Digital Europeia 

(DAE – Digital Agenda for Europe), consagra a estratégia de atuação da Comissão Europeia, no que 

concerne às questões digitais dos estados membros, nos quais o nosso país se integra. A referida 

estratégia não esquece as crianças, referindo que “…as crianças precisam de ter disponíveis online 

conteúdos de qualidade que permitam estimular a sua imaginação e ajudá-las a aprender, mas 

também precisam de competências e ferramentas para que possam utilizar a Internet de forma 

segura e responsável.” Tradução de Comissão Europeia (2014). Esta estratégia não passa apenas 

por sensibilizar para o assunto, consiste sobretudo na implementação de medidas que provoquem 

alterações nas práticas correntes dos cidadãos abrangidos. Particularmente, no que se refere à 

questão das práticas de utilização da Internet, verificou-se recentemente (2012/2013), em Portugal, 

uma alteração curricular relevante, relativamente, quer ao público-alvo, quer às competências a 

atingir na disciplina de TIC no ensino básico. 

O projeto, Segurança na Internet: uma aprendizagem para o presente surge, assim, da 

análise curricular da disciplina para o ano escolar em causa, e da necessidade de dotar as crianças 

e jovens com competências digitais que se traduzam em comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet, para uma consequente utilização plena das potencialidades de aprendizagem 

que se abrem através desta. 
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Na elaboração do projeto, foram traçados três objetivos: 1) Compreender a forma como os 

alunos encaram a segurança na Internet; 2) Incentivar os alunos a debater a problemática da 

segurança na Internet; e 3) Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet. 

No sentido de atingir os objetivos propostos, recorri ao método de trabalho por projetos, para 

desenvolver um site (produto final), com a turma, tendo por base o tema “Segurança na Internet”. À 

parte deste projeto foi ainda organizado um seminário sobre a temática, que teve como público-alvo, 

os 7º e 8º anos de escolaridade, nos quais se integra a turma intervencionada. 

O presente relatório encontra-se organizado em seis capítulos. 

No primeiro capítulo, apresenta-se a revisão de literatura, na qual se fundamenta o projeto de 

intervenção. Os aspetos aqui mencionados centram-se em: enquadrar a forma como as tecnologias 

e a Internet se inserem na sociedade; contextualizar a utilização que as crianças e jovens 

portugueses fazem do uso das tecnologias e da Internet, enquadrando-a no contexto europeu; 

explicitar uma visão de oportunidades e riscos no que concerne à segurança na Internet; 

compreender a importância da tecnologia e do acesso à Internet nas mentes das crianças e jovens; 

e por fim, caraterizar a forma de trabalhar utilizando a aprendizagem por projetos. 

No segundo capítulo, apresenta-se o enquadramento contextual e o plano de intervenção. O 

enquadramento contextual engloba a caraterização do agrupamento, da escola, da turma e do 

projeto. Relativamente ao plano de intervenção, são expostos os objetivos, a ótica metodológica 

seguida, as técnicas e instrumentos de recolha de dados e as estratégias de ensino-aprendizagem 

utilizadas. 

No terceiro capítulo, são narradas pormenorizadamente as várias fases de desenvolvimento e 

avaliação do projeto. São descritas e apresentadas todas as recolhas de dados realizadas, assim 

como a sua análise, interpretação e consequente reflexão e avaliação. 

No quarto capítulo, apresenta-se uma discussão final relativamente à globalidade do projeto 

de intervenção desenvolvido. 

No quinto capítulo, apresentam-se as conclusões finais, as limitações que se impõem ou 

impuseram ao projeto desenvolvido e sugerem-se algumas recomendações. Por último, procede-se 

ainda a uma reflexão autocrítica do processo de aprendizagem no âmbito do estágio realizado, o 

que comporta, não só o projeto de intervenção desenvolvido, mas também toda a minha atuação 

perante e no contexto do mesmo. 

. 
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1. Revisão de Literatura 

O presente capítulo centra-se na revisão de literatura realizada no desenrolar das diferentes 

fases de desenvolvimento do projeto de intervenção proposto. Esta é uma importante fonte de 

informação, tal como refere Coutinho (2011) “Existe um corpo de conhecimento que foi 

estabelecido por outros investigadores, e, por isso, a literatura publicada constitui um importante 

recurso para o investigador no processo de planificação, implementação, interpretação e difusão 

dos resultados da investigação que vai iniciar.”(p. 55). 

Assim, o principal “…objectivo da revisão bibliográfica é o de situar o estudo no contexto e, 

com isso, estabelecer um vínculo entre o conhecimento existente sobre o tema e o problema que se 

pretende investigar.” (Coutinho C. P., 2011, p. 55).  

No âmbito da intervenção realizada, o tema Segurança na Internet: uma aprendizagem para 

o presente, serviu de base à conceção de um produto final (sítio na Internet). No sentido de 

alcançar com os discentes os objetivos pretendidos, recorri, maioritariamente, a abordagens de 

ensino centradas no aluno, nomeadamente ao trabalho por projetos.  

1.1. Tecnologias e Internet 

O emergir de novas formas de estar e de agir implica sempre mudanças, sendo que, estas 

trazem por arrasto, também novas oportunidades e riscos. 

As novas tecnologias de informação e comunicação fazem, atualmente, parte das nossas 

vidas. O acesso a um sem leque de tecnologias e a massificação do acesso e uso da Internet, 

atraem cada vez mais utilizadores, de todas as idades e géneros. Uma nova cultura está a ganhar 

forma e os jovens são os principais intervenientes nesta difusão.  

Com efeito, já nasceram com a presença de tecnologia e da Internet, e utilizam-na como 

fazendo parte integrante e insubstituível deles. Importa, assim, saber de que forma é que estes a 

utilizam, a integram no seu quotidiano e encaram as oportunidades e os riscos com os quais se 

deparam. A finalidade? As “oportunidades nem sempre são convertidas em vantagens.” (Seymour, 

1996, p. 42). Enquanto intervenientes no crescimento de crianças e jovens, temos o dever de os 

ajudar a maximizar oportunidades minimizando riscos. 

1.1.1. Utilização da Internet na Europa e em Portugal 

O relatório "EU Kids Online: National Perspectives" apresenta os resultados dum estudo 

realizado em 33 países. Os dados recolhidos foram agrupados nas categorias: acesso e uso da 



16 
 

Internet, atividades e competências, riscos e danos, mediação parental e segurança, e implicações 

nas políticas nacionais. 

Com a finalidade de contextualizar e enquadrar as crianças portuguesas (9-16 anos), num 

âmbito mais abrangente, em seguida procedo a uma comparação entre os resultados obtidos a 

nível nacional e as médias obtidas a nível europeu. (Haddon, Livingstone, & EU Kids Online 

Network, 2012, pp. 1-4, 51-52). 

 

Acesso e uso da Internet 

As crianças portuguesas, apesar de serem aquelas que têm mais portáteis, encontram-se 

entre o grupo das que usam a Internet com menos frequência, sendo que, em Portugal, 53% das 

crianças indica que utiliza a Internet diariamente ou quase, enquanto a média europeia é de 60%. 

Portugal apresenta uma das médias mais altas, no que diz respeito à média de idades de 

primeiro acesso, sendo esta de 10 anos. Salienta-se, no entanto, que segue a tendência europeia, 

na qual as crianças começam a aceder cada vez mais cedo à Internet. 

O uso da Internet é mais comum feito a partir de casa (93%) e da escola (72%) o que se 

alinha com a média europeia (87% e 63%). No entanto, em Portugal o acesso a partir de 

bibliotecas públicas (25%) representa o dobro da média europeia. Este facto pode constituir-se 

como uma maneira de compensar os custos inerentes ao acesso à Internet em casa, já que mais 

de metade dos lares em Portugal se integra num nível de baixo Social Economic Status (SES). 

Quanto ao local de acesso, 67% das crianças portuguesas, indica o quarto de dormir, o que 

se distancia bastante da média europeia, que se encontra nos 49%. Salienta-se, ainda, que 33% 

das crianças europeias utilizam dispositivos móveis para aceder à Internet, enquanto em Portugal 

o valor é residual (7% dos rapazes e 2% das raparigas). 

 

Atividades e competências 

Em Portugal, as crianças utilizam a Internet, maioritariamente, para realizar trabalhos 

escolares (89%), jogar (83%), ver vídeos (70%), trocar mensagens instantâneas (69%) e enviar 

mensagens de correio eletrónico (66%), seguindo também a tendência europeia, quanto às 

principais atividades realizadas online. 

No que concerne às competências, existem algumas diferenças entre Portugal e a média 

europeia. Todavia as crianças portuguesas encontram-se em 8º lugar no que se refere a este 

aspeto. As crianças foram questionadas acerca de competências, como, adicionar um website aos 
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favoritos, alterar definições de privacidade, comparar websites e pesquisar informação sobre 

segurança online. Tanto a nível europeu, como em Portugal, verificou-se que as crianças mais 

novas tendem a ter menos competências e confiança. 

Quando questionadas relativamente aos seus conhecimentos serem superiores aos dos 

seus pais, 36% considera este um facto verídico, no entanto, 33% assume o contrário.  

Em Portugal, salienta-se que as crianças de SES mais baixo (2 em cada 3) acreditam ser 

“muito verdade” a afirmação mencionada. Acrescenta-se, ainda, que as crianças de estratos 

sociais mais altos, aparentam mais competências para criar oportunidades, minimizando os 

riscos, optando por uma atitude de proteção dos seus dados pessoais online. 

 

Riscos e danos 

Em Portugal, existe um baixo nível de risco online, sendo que apenas 7% dizem ter sido 

incomodadas por um ou mais riscos referenciados no estudo. Este valor coaduna-se com a média 

Europeia, embora esta seja um pouco mais elevada (12%). 

Alguns dos riscos indicados no relatório, respeitam à visualização de imagens com 

conteúdos sexuais, vítima de cyberbullying e bullying, à utilização danosa de informação e 

visualização de conteúdos potencialmente prejudiciais (e.g. ódio, suicídio, drogas, pro-anorexia) e 

a contatos offline com pessoas primeiramente contatadas online. 

Salienta-se que os riscos descritos nem sempre são considerados danosos na opinião das 

crianças. A título exemplificativo, refere-se no relatório, que 13% das crianças portuguesas e 14% 

das da Europa (média), respetivamente, visualizaram no último ano imagens de teor sexual, no 

entanto, apenas 3% e 2%, respetivamente, se sentiram incomodadas pela experiência. 

Uma tendência que se destaca, é o facto de crianças mais novas, raparigas e crianças que 

integram famílias mais desfavorecidas, se apresentarem mais incomodadas e suscetíveis perante 

os riscos com que se deparam, sendo os referidos grupos, simultaneamente os que menos 

utilizam a Internet. 

Quanto ao ser vítima de cyberbullying, tanto a nível europeu (6%), como Portugal (2%), os 

valores são baixos, sendo os valores de bullying mais elevados. 

No que respeita a encontros presenciais com pessoas desconhecidas online, existem 16% 

de crianças em Portugal que afirmam já ter tido esta experiência, o que se revela um valor 

discrepante relativamente à média europeia que é de 30%. Dos 16%, apenas 5% admitem que 

efetivamente se encontraram presencialmente com um desconhecido offline. 
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Relativamente à exposição a conteúdos potencialmente perigosos, tanto a média europeia, 

como o valor em Portugal, corresponde a 21%, o que se revela preocupante. 

 

Mediação parental e segurança 

Os pais portugueses, relativamente aos restantes pais europeus, são dos que menos usam 

a Internet (66%) e destes apenas um terço (22%) são utilizadores habituais. Acrescenta-se que, em 

Portugal, ainda existem muitos tabus, nomeadamente no que concerne aos riscos sexuais, 

especialmente relativamente às raparigas. 

Tanto as crianças como os pais portugueses afirmam que gostavam de receber mais 

informação de professores do que aquela que recebem, sendo que, 28% dizem receber e 65% 

gostaria de receber essa informação. No que respeita a este aspeto, Portugal encontra-se no 

padrão europeu. 

 

Implicações para as políticas nacionais 

Do estudo realizado, foram indicados vários aspetos a melhorar que devem constar a nível 

europeu das agendas políticas da Comissão Europeia e a nível de cada um dos países implicados 

(no referido estudo) das políticas nacionais. 

No caso concreto de Portugal, as implicações indicadas prendem-se com aspetos como: o 

baixo risco corrido pelas crianças e jovens poder advir da baixa utilização e fraca capacidade para 

aproveitar as oportunidades disponíveis online; as crianças que integram lares mais 

desfavorecidos apresentam-se como mais suscetíveis de ser incomodadas pelos riscos que se lhes 

colocam; a necessidade dos pais desenvolverem mais competências que lhes permitam auxiliar os 

filhos; a necessidade de adultos fora do contexto familiar (e.g. professores, auxiliares de educação, 

bibliotecários) receberem formação, especialmente aqueles que lidam com crianças e jovens 

diariamente, de forma a poderem, também eles, no seu contexto profissional, lidar com os 

problemas de segurança na Internet que por vezes se colocam às crianças; a necessidade de 

investir nas competências digitais de crianças e jovens; e a introdução nos currículos escolares da 

educação sobre segurança na Internet, numa idade mais precoce do que a atual. 
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Oportunidades e riscos 

Quando se fala em Internet, as associações entre o benéfico e o prejudicial imperam. A 

discussão em torno deste assunto tem progressivamente vindo a tomar um lugar de destaque, 

também devido à democratização da Internet. No entanto, Seymour Papert em 1996 (1996), já 

mencionava esta problemática quando refere “…os ciberutópicos, louvam os milagres da era 

digital. Os cibercríticos avisam-nos dos terríveis perigos.” (p. 41). Os debates tornam-se cada vez 

mais acesos e inconclusivos, ficando muitos na dúvida para que lado pender. A verdade é que a 

ambivalência dos computadores e da Internet tornam complicada a definição de uma posição: 

“…por um lado, são valorizados pelo seu potencial educativo; por outro, são receados pelos 

contactos indesejados com desconhecidos, conteúdos perniciosos e ameaças causadas por pares 

que podem propiciar.” (Ponte, Jorge, Simões, & Cardoso, 2012, p. 22).  

Para se compreender o que são oportunidades e riscos e a forma como estes são 

experienciados é necessário que se conheça efetivamente o que estes dois aspetos comportam. 

De acordo com Livingstone & Haddon (2009, p. 7) existem 3 modos de comunicação que 

podem ser utilizados pelas crianças online, nos quais se enquadram as principais oportunidades e 

riscos, também estes classificados por temas. A tabela 1 é representativa desta categorização e 

apresenta a distribuição dos principais riscos e oportunidades identificados para cada um dos 

respetivos modos de comunicação. De salientar que, de acordo com os estudos realizados (EU 

Kids Online: National Perspectives, 2012), os riscos indicados nem sempre são os mesmos que 

as crianças relatam, existindo discrepâncias entre a forma de encarar estes aspetos, entre adultos 

e crianças. 

Tabela 1 - Classificação das oportunidades e riscos online 

 Conteúdo 

Criança como recetor 

Contato 

Criança como participante 

Conduta 

Criança como ator 

Oportunidades 

Educação, 

aprendizagem e 

literacia 

Recursos educativos Contatos com outras pessoas 

que partilham os mesmos 

interesses 

Autodidatismo, iniciativa 

de criar ambientes de 

aprendizagem 

colaborativos 

Participação e 

compromisso 

Informação (global) Discussões em grupos de 

interesse 

Exemplos concretos de 

participação cívica 



20 
 

 Conteúdo 

Criança como recetor 

Contato 

Criança como participante 

Conduta 

Criança como ator 

cívico 

Criatividade Diversidade de 

recursos 

Ser convidado ou inspirado a 

criar ou a participar 

Conteúdos criados 

Identidade e 

ligação social 

Aquisição de conselhos 

(e.g. pessoais, saúde, 

sexuais, etc.) 

Redes sociais, partilha de 

experiências com outros 

Expressão da identidade 

Riscos 

Comerciais Publicidade, marketing, 

Spam 

Perseguir/ aceder sem 

autorização a informação 

pessoal 

Apostas, downloads 

ilegais, realizar ataques 

ilegais a pessoas ou 

entidades através da 

rede (hacking) 

Agressividade Conteúdos macabros e 

violentos 

Vítima de bullying, assédio ou 

perseguição 

Exercer bullying ou 

incomodar com 

hostilidade 

Sexuais Conteúdos pornográficos 

ou sexuais prejudiciais 

Conhecer estranhos, vítima de 

abusos sexuais 

Criar ou colocar (upload) 

conteúdos de natureza 

pornográfica. 

Valores Conteúdos racistas ou 

potenciais 

influenciadores de 

tomadas de atitudes 

prejudiciais (e.g. drogas, 

pro-anorexia, suicídio) 

Auto prejudicar-se, persuasão 

prejudicial (e.g. identidade, 

ideais, atitudes) 

Providenciar conselhos 

ou criar conteúdos 

potencialmente muito 

prejudiciais (e.g. drogas, 

pro-anorexia, suicídio) 

Fonte: Livngstone, S., & Haddon, L. (2009, p.8). Kids online: Opportunities and risks for children. 

Bristol, UK: The Policy Press 

Enumeradas as oportunidades e os riscos inerentes à utilização da Internet, pode 

considerar-se que uma coisa é inerente à outra, não havendo espaço para uma coexistência 

desagregada. Tem que haver um equilíbrio. Desta forma e de acordo com Ana Jorge, coautora de 

Crianças e Internet em Portugal (2012) “…incentiva-se a autonomia dos jovens ao longo do seu 

avanço na experiência da utilização da internet, estratégia que passa pelo diálogo entre famílias 
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(…) pelo reforço de competências técnicas (…) pela publicitação do apoio social…” (p. 104). A 

mesma autora salienta ainda que a “…segurança das crianças na internet concerne a toda a 

comunidade.” (Ponte, Jorge, Simões, & Cardoso, 2012, p. 104). 

Relativamente à exposição das crianças aos riscos decorrentes da utilização da Internet, 

salienta-se ainda um facto que se encontra cada vez mais patente em investigações (e.g. Projeto 

EU Kids Online) realizadas neste campo ou em dados disponibilizados através de 

comissões/instituições (e.g. Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, 

Instituto de Apoio à Criança), e que associa o contexto social das crianças aos riscos corridos e 

potenciais situações problemáticas decorrentes dos mesmos. Isto é, uma criança que já se 

encontra numa situação de risco em contexto offline, terá maiores probabilidades ou será mais 

suscetível, de se colocar numa situação de risco em contexto online, do que uma criança que não 

se encontra em circunstâncias de risco. Existe, portanto, uma transferência do contexto offline 

para o online. Este aspeto fornece, assim, uma pista interessante, para outra forma de prevenção 

dos riscos a que as crianças e jovens se expõem, indicando que uma atuação para a melhoria do 

contexto social offline irá contribuir para a prevenção de riscos cometidos online. 

1.1.2. Tecnologias e jovens 

Seymour Papert (1996) retrata a relação entre as crianças e os computadores como “um 

apaixonado caso de amor entre crianças e computadores” (p. 21). Independentemente, das suas 

diferenças, existe  

o mesmo brilho nos seus olhos, o mesmo desejo de se apropriarem dessa 

coisa (…) parecia que lá no fundo já sabiam que lhes pertencia. Sabiam que o 

podiam dominar mais facilmente e mais naturalmente do que os seus pais. 

Sabem que pertencem à geração dos computadores. (p. 21).  

 

A primeira geração de crianças (meados de 80 – início dos anos 90) que cresceu lado a 

lado com a Internet, tendo esta estado sempre presente, é chamada a “Geração i”. 

Atualmente, a utilização das tecnologias de informação encontra-se cada vez mais 

embebida nas atividades diárias e apresenta-se como um fator base influente na forma como se 

aprende e concebe a aprendizagem, o conhecimento, a comunicação e a expressão criativa. 

Os jovens não acham a tecnologia nada de extraordinário, o que os atrai é o que podem 

fazer com ela, ou seja, as atividades que podem realizar quando utilizam as tecnologias (e.g. jogar 

jogos, comunicar, consultar, criar, divulgar informação). Através desta apresenta-se a possibilidade 
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de se imporem, de transmitirem a sua identidade aos outros, enfim, apresenta-se-lhes a 

oportunidade de ser visíveis ao mundo. 

A utilização da tecnologia e as atividades que dela decorrem produziu transformações 

sociais e culturais nas vivências de toda a sociedade, particularmente nas crianças e jovens que a 

integram diariamente, e na dos adultos que, embora em evolução, não compreendem plenamente 

a dinâmica envolvente, não conseguindo, por vezes, lidar de forma saudável com estas mudanças. 

(Buckingham, 2008) 

1.2. Aprendizagem por projetos 

O método de aprendizagem por projetos teve como seus criadores Dewey e Kilpatrick. Baseia-

se na visão da educação como um processo 

e não um produto; um processo de reconstrução e reconstituição da 

experiência; um processo de melhoria permanente da eficiência individual. O 

objetivo da educação se encontraria no próprio processo. O fim dela estaria nela 

mesma. Não teria um fim ulterior a ser atingido. A educação se confundiria com 

o próprio processo de viver. (Gadotti, 1995, p. 144). 

 

O seu surgimento apresenta uma notória influência no construtivismo defendido por Piaget, 

Ausubel e Bruner, que assentava num “…conjunto articulado de princípios, a partir dos quais é 

possível diagnosticar, formar juízos e tomar decisões fundamentais sobre o ensino.” (Coll, et al., 

2001, p. 9). 

Esta influência é bem visível nos princípios sobre os quais a aprendizagem por projetos 

assenta, tendo como fundamentos base, o facto de que “…nós aprendemos quando somos capazes 

de elaborar uma representação pessoal sobre um objecto da realidade ou sobre um conteúdo que 

pretendemos aprender.” (ibidem, p. 19), o que remete para a aprendizagem através da resolução 

de problemas didáticos significativos para o aluno, aproximando-o do seu contexto social, ao 

trabalhar com projetos que valorizam a pesquisa, a descoberta e o quotidiano dos alunos. 

A utilização do trabalho por projetos valoriza a participação dos alunos e professores no 

processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para um trabalho colaborativo que pode ser muito 

compensador e enriquecedor para ambas as partes. Também nas abordagens construtivistas, se 

defende que, tanto professor como aluno carregam consigo experiências e vivências diferenciadas 

que podem e devem ser partilhadas.  
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Um ponto fundamental é que a formação deve ocorrer consoante o aluno, recorrendo-se a 

estratégias de estudo, a ideia é ensinar a aprender a aprender. Desta forma, o aluno desenvolve 

capacidades de análise e emprega conhecimentos acumulados para resolver situações 

problemáticas reais. Segundo Hernández (1998) 

A finalidade do ensino é promover, nos alunos, a compreensão dos problemas 

que investigam. Compreender é ser capaz de ir além da informação dada, é 

poder reconhecer as diferentes versões de um facto e buscar explicações além 

de propor hipóteses sobre as consequências dessa pluralidade de pontos de 

vista. (p. 86). 

 

Inicialmente chamado de método de trabalho por projetos, tem vindo sucessivamente a ser 

alvo de reinterpretações. Estas têm levado a uma visão um pouco diferente, no qual o trabalho por 

projetos não deve ser encarado como um método mas sim como uma postura. 

Assim, a sua reinterpretação tem obtido fundamentos para um ensino dinâmico e centrado 

nas atividades dos alunos, mais numa abordagem de construção do que na transmissão de 

conhecimentos. Nesta perspetiva, “os projetos de trabalho não se inserem apenas numa proposta 

de renovação de atividades tornando-as mais criativas e sim numa mudança de postura, o que exige 

um repensar da prática pedagógica e das teorias que a estão enformando” (Leite, 1996, p. 33) 

Deste ponto de vista, mais do que uma técnica atraente de ensino para a transmissão de 

conteúdos, propõe-se uma mudança. Uma mudança na forma de pensar e refletir a escola, o 

currículo, a prática pedagógica, o ensino, e, em particular, uma verdadeira e significativa 

aprendizagem. 
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2. Enquadramento contextual e plano de intervenção 

Tendo em mente que 

trabalhar em projeto (…) consiste em começar por escolher uma atividade, um 

tema ou um problema a enfrentar (…) e tomá-lo como pretexto e/ou meta de 

atividades a desenvolver. E fazer dele um plano de ação interessante que ajude os 

alunos a “crescer”, em diferentes dimensões, e que no meio de tudo isto proporcione 

alegria a quem o realiza (…) Ora para enfrentar um problema (…) é preciso, em 

primeiro lugar, compreender o que se passa. Para isso é preciso observar com 

atenção, refletir sobre sinais, sobre sintomas que estão a surgir, tentando interpretá-

los, tentando também ir ao fundo das questões. É procurar enfrentar as causas em vez 

de se limitar a atenuar os sintomas (…) Numa palavra, é importante adotar uma 

atitude investigativa face a situações problemáticas e então agir, planear atividades que 

se apresentem como adequadas ao problema em questão. (Cortesão, Leite, & 

Pacheco, 2003, pp. 41-42). 

 

Considera-se, assim, fundamental a necessidade de analisar, previamente, documentos, e 

realizar observações in loco, que possam contribuir para a contextualização da escola, da turma, da 

comunidade escolar, e de toda a comunidade e meio envolvente. Desta forma, e como ponto de 

partida, procedi à pesquisa, recolha, consulta e análise de alguns documentos de referência que me 

permitissem realizar a referida contextualização, nomeadamente, relatórios de avaliação externa, 

projetos: educativos, curriculares de escola e de turma, sites do Agrupamento de Escolas de 

Odemira, da Câmara Municipal de Odemira e a Carta Educativa do Concelho de Odemira. 

Possuindo já algumas bases, a observação direta e a recolha de informação, realizada nos espaços 

escolares, em sala de aula e junto de outros professores, permitiram-me recolher mais informações 

fundamentais para o início da planificação do meu projeto. Considero que a minha experiência 

como residente no Concelho de Odemira, foi uma mais-valia no que concerne à caraterização e 

compreensão do meio envolvente, principalmente no que diz respeito aos constrangimentos que se 

colocam e às oportunidades que podem ser criadas.  

Considerando os dados recolhidos, a turma na qual iria implementar o meu projeto e as 

metas curriculares para a disciplina de TIC, procedi então à caraterização da mesma e pensei num 

projeto que se adequasse e pudesse de alguma forma, não só servir “para cumprir currículo”, mas 

também contribuir para o desenvolvimento pessoal dos alunos, algo que considero indispensável no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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2.1. Caraterização do agrupamento 

O Agrupamento de Escolas de Odemira situa-se no concelho de Odemira. Surge da 

reorganização da rede escolar do concelho, sendo constituído pelo já existente Agrupamento de 

Escolas de Odemira e pela Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves. O Agrupamento 

manteve a sua denominação, no entanto a escola secundária agrupada, assumiu o papel de escola 

sede do Agrupamento. 

O Agrupamento apresenta a seguinte constituição, no que se refere a: Jardins de Infância: 

Jardim de Infância de Odemira, Jardim de Infância da Boavista dos Pinheiros e Jardim de Infância 

do Almograve; Escolas Básicas: Escola Básica de Odemira, Escola Básica da Boavista dos 

Pinheiros, Escola Básica da Boavista dos Pinheiros (Pólo do Bemparece), Escola Básica da 

Longueira, Escola Básica da Longueira (Pólo Antigo JI), Escola Básica EB 2,3 Damião de Odemira; 

Escolas Secundárias: Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves. O Agrupamento tem, 

ainda, uma turma dos Cursos de Educação e Formação de Adultos, EFA B2+B3 (um curso de 

formação equivalente ao 2º e 3º ciclos) a funcionar no Estabelecimento Prisional de Odemira. 

A população escolar é de 1017 alunos, de acordo com os dados recolhidos junto da 

Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento, em Outubro de 2013. A Tabela 2 apresenta a 

sua distribuição pelos diferentes ciclos de ensino. 

Tabela 2 - Distribuição de alunos por ciclos de ensino 

Nº de Alunos por Ciclo Total 

Jardim de Infância 61 

1017 
Básico 

1º Ciclo 229 

2º Ciclo 146 

3º Ciclo 197 

Secundário 369 

Educação e Formação de Adultos 15 

 

 Devido à recente reorganização da rede escolar no concelho, os documentos orientadores em 

vigor ainda não são representativos de todo o agrupamento. Os documentos em vigor remetem-nos 
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para os documentos já existentes, o projeto educativo do (anterior) Agrupamento de Escolas de 

Odemira e o projeto educativo da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves. 

Quanto à avaliação externa das Escolas, embora ambas as entidades já tenham sido sujeitas 

a avaliação por parte da Inspeção Geral de Educação, ainda não o foram após a nova 

reorganização. 

Existem, no entanto, aspetos que colidem nos últimos relatórios de avaliação externa 

(2009/2012). 

Foram esses aspetos, conjuntamente com dados que os comprovam retirados do site da 

Câmara Municipal de Odemira, que me auxiliaram na caraterização geral do Agrupamento na sua 

totalidade. 

Tal como já foi referido, o Agrupamento de Escolas de Odemira situa-se no concelho de 

Odemira e embora o Agrupamento de Escolas de Odemira abranja uma área extensa, a Escola 

Secundária abrange todo o concelho, sendo o único estabelecimento público de ensino secundário 

no concelho. 

O município de Odemira é o mais extenso do país, com 1720 Km2, tem uma população total 

de cerca de 26 mil pessoas (2011). “A sua dimensão acaba por ter impacto na rede de transportes 

escolares, condicionando os acessos à Escola, uma vez que muitos alunos utilizam transportes 

públicos com percursos de duração superior a 50 minutos” (Inspeção Geral de Educação, 2010, p. 

3), especialmente no ensino secundário. 

O contexto social envolvente carateriza-se por se encontrar  

inserido num meio economicamente pobre e de fracos recursos socioculturais. 

Parte dos alunos reside em regime de povoamento disperso, (…) o que dificulta 

a comunicação a todos os níveis (informação, contactos com a escola, 

acessibilidade, etc…) e se traduz em subcomunidades fechadas. (Agrupamento 

de Escolas de Odemira, 2012, p. 6). 

 

Devido à grande área de abrangência do agrupamento, a população escolar é muito 

heterogénea, já que, dependendo da zona geográfica (aglomerados urbanos, povoamentos rurais) 

de onde se deslocam, as “populações apresentam características distintas, sejam elas económicas 

ou culturais.” (Agrupamento de Escolas de Odemira, 2012, p. 7). Estas diferenças, bem patentes 

na população escolar, constituem um desafio ao ensino, no que se refere a proporcionar um 

processo adequado de aprendizagem a alunos com caraterísticas tão heterogéneas. 
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2.2. Caraterização da escola 

O projeto em causa foi desenvolvido na Escola Básica 2,3 Damião de Odemira. A escola 

situa-se na vila de Odemira e abrange as freguesias de S. Salvador e Santa Maria, Boavista dos 

Pinheiros e Longueira/Almograve. 

Figura 1 – EB 2,3 Ciclos Damião de Odemira 

 

A escola carateriza-se por possuir espaços amplos, agradáveis e cheios de luz. No exterior, os 

alunos dispõem de espaço onde podem circular livremente e de um campo de jogos, onde podem 

passar alguns dos seus tempos entre atividades letivas. O interior é composto por  

uma zona de serviços, de Laboratórios para Ciências e Físico-Química, de Salas 

de Educação Tecnológica e de Educação Visual, de Biblioteca, com 

computadores de acesso livre, de [duas Salas TIC], de Laboratório de 

Matemática, de Gabinetes de trabalho para docentes, para Directores de Turma 

e para a Associação de Pais e Encarregados de Educação. (Inspeção Geral de 

Educação, 2007, p. 3).  
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Para além dos espaços de trabalho indicados, a escola tem ainda uma cantina, uma zona de 

bar para alunos e para professores e uma sala destinada a miniginásio. Cada turma tem uma sala 

de aula específica atribuída no início do ano letivo. 

A escola pertence ao projeto Eco Escolas, sendo o ano consecutivo em que ganha o prémio a 

nível nacional e é uma escola que se encontra abrangida pelo Plano Tecnológico da Educação 

(PTE), o que significa que tem um computador com acesso à Internet e um videoprojetor por sala, 

possui ainda um sistema de cartão digital e videovigilância.  

A escola “…envolve-se em projetos e actividades em parceria com diferentes serviços e 

instituições…” (Agrupamento de Escolas de Odemira, 2012, p. 11), a saber, Município de Odemira, 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho de Odemira, Conselho Local de Ação 

Social, Núcleo Local de Inserção - Segurança Social, Equipa de Intervenção Precoce na Infância, 

TAIPA – Associação de Desenvolvimento Local, Centro de Saúde de Odemira, Biblioteca Municipal 

José Saramago, Associação de Paralisia Cerebral de Odemira, Escola Segura – Guarda Nacional 

Republicana, Instituto Goethe, Escola das Artes de Sines, Federação Portuguesa de Voleibol, Escola 

Profissional de Odemira, Escola Superior de Educação de Beja, Associação 3 em Pipa, Núcleo 

Desportivo de Odemira (Agrupamento de Escolas de Odemira, 2012). 

A relevância apresentada pela escola relativamente às TIC, não se encontra diretamente 

referida em nenhum documento oficial, no entanto, a sua ideia encontra-se subjacente. As TIC são 

na visão da escola (e do Agrupamento) um meio para a construção de autonomia e de combate às 

desigualdades socioeconómicas e culturais. Caminhando neste sentido, e em defesa do referido 

propósito existem algumas áreas referidas no projeto educativo da escola que prevêm um 

investimento na formação de pessoal docente na área das TIC, um incentivo à utilização das TIC 

aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem e à relação escola/encarregados de educação. 

Referenciam-se, ainda, algumas atividades como a dinamização da página web da escola (incluindo 

outros espaços web referentes a projetos de outras áreas disciplinares) e a dinamização da 

plataforma Moodle como um espaço colaborativo e de aprendizagem. Pessoalmente, considero que 

ainda existe muito trabalho pela frente, mas, considerando evolutivamente os últimos 10 anos 

(aproximadamente), a progressão é notória no contexto educativo e no meio envolvente no qual a 

escola se encontra. 

Concretamente, para a realização do meu projeto, foi necessário verificar as condições 

oferecidas pela escola, relativamente a equipamentos e infraestruturas, nomeada e 
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fundamentalmente, o rácio de computadores por número de alunos, a velocidade dos mesmos e o 

acesso à Internet sem anomalias. 

2.3. Enquadramento do projeto 

Como forma de enquadrar o tema selecionado e o projeto desenvolvido, considero necessário 

referenciar o documento orientador “Metas Curriculares: Tecnologias de Informação e Comunicação 

7º e 8º anos”. De acordo, com este documento as metas curriculares definidas para a disciplina de 

TIC do 7.º e do 8.º ano de escolaridade encontram-se organizadas em três domínios, distribuídos 

pelos dois anos de escolaridade: (i) Informação, (ii) Produção e (iii) Comunicação e Colaboração, 

sendo que os dois primeiros são lecionados no 7º ano e o último no 8º ano. Destaca-se que o 

“…domínio da Segurança é abordado de forma transversal…” (Horta, Mendonça, & Nascimento, 

2012, p. 2), em todos os domínios curriculares a atingir. 

O assunto “Segurança na Internet”, não é apenas uma meta curricular a cumprir, trata-se 

duma problemática que abrange toda uma sociedade global. É um tema atual, sobre o qual existem 

inúmeras organizações, com projetos em curso, como é o caso, a título de exemplo, dos seguintes: 

“EU Kids Online”, “Centro de Segurança Familiar” (Google), “Miúdos Seguros na Net”, entre outras. 

Na generalidade, o objetivo primordial destas organizações consiste em estudar, informar, 

consciencializar e prevenir hábitos de utilização segura e responsável na Internet, não apenas no 

que se refere aos jovens, mas também aos seus educadores.  

Justifica-se, desta forma, a abordagem do tema porque o presente influencia a existência de 

um futuro.  

Relativamente às metodologias escolhidas, o documento orientador “Metas Curriculares: 

Tecnologias de Informação e Comunicação 7º e 8º anos”, salienta que:  

[os] professores devem, a partir das metas curriculares para as TIC (…) criar 

situações de promoção da autonomia dos alunos, em que estes assumem o 

papel de exploradores, orientados pelo professor…; …as metas não devem ser 

entendidas como uma listagem de conteúdos a transmitir aos alunos de forma 

sequencial e única, devem antes ser vistas como objetivos finais de 

aprendizagem …; … [as] aulas deverão privilegiar a participação dos alunos em 

pequenos projetos, na resolução de problemas e de exercícios práticos 

contextualizados na produção de um projeto/produto; …pretende-se que os 

alunos possam atingir, simultaneamente, várias metas de diferentes domínios e 

subdomínios durante o desenvolvimento dos trabalhos. (Horta, Mendonça, & 

Nascimento, 2012, p. 3). 

 

http://www.fcsh.unl.pt/eukidsonline
http://www.google.pt/goodtoknow/
http://www.miudossegurosna.net/
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No que concerne à avaliação das aprendizagens, as indicações são no sentido de articular a 

avaliação “…de forma coerente com o seu caráter prático e experimental. Enfatizando os 

conhecimentos e capacidades adquiridos através de experiências educativas diferenciadas, a 

avaliação deve ter um carácter continuado, permitindo ajustamentos no processo de ensino.” 

(Horta, Mendonça, & Nascimento, 2012, p. 3). 

As orientações mencionadas sugerem e reforçam uma abordagem do processo de ensino-

aprendizagem centrado no aluno e nas suas vivências diárias, partindo dos seus conhecimentos 

prévios num determinado assunto, para realizar novas aprendizagens. O ensino deve ser encarado 

como “… um processo conjunto, compartilhado, em que o aluno, graças à ajuda que é recebida dos 

professores, pode revelar-se progressivamente competente e autónomo na resolução de tarefas, no 

emprego de conceitos, na prática de determinadas atitudes…” (Coll, et al., 2001, p. 22). O 

professor deve assumir o papel de “…guia e mediador entre a criança e a cultura” (ibidem, p. 23), 

sendo que a sua planificação, desenvolvimento e avaliação no processo de ensino, deve ter por 

base estes princípios. 

Considerando as indicações curriculares mencionadas e as minhas próprias aprendizagens 

sobre o ensino até ao momento, as estratégias de intervenção propostas no ponto 2.5.4, assentam 

maioritariamente em abordagens centradas nos alunos, de modo a contribuir para o aumento da 

autoconfiança, motivação e autonomia. 

2.4. Caraterização da turma 

Os participantes integram uma turma do 8º ano, do ensino regular, composta na sua 

totalidade por 22 alunos, sendo que, existem, respetivamente, 12 e 10 alunos do sexo masculino e 

feminino. As idades encontram-se compreendidas entre os 13 e os 16 anos (dados atualizados à 

data de intervenção), o que se traduz numa média de 13,4 anos. Os dados anteriores foram 

recolhidos junto da diretora de turma e da minha orientadora. 

Os resultados obtidos através da observação direta e da aplicação da ficha de diagnóstico 

(Anexo 3 – Resultados da ficha de diagnóstico) permitiram-me aferir alguns aspetos importantes 

sobre a turma. 

No que respeita ao primeiro grupo, utilização do computador, pude apreender que todos os 

alunos, exceto um, têm computador em casa com acesso à Internet, sendo que, em 68% dos casos, 

este não é de uso exclusivo dos alunos, encontrando-se localizado numa divisão da casa que não 

corresponde aos seus quartos. Os equipamentos de que estes dispõem são relativamente recentes, 
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facto que se pode concluir a partir dos sistemas operativos que estes utilizam. O sistema operativo 

que utilizam tem por base o Windows, variando entre o Windows XP, Windows Vista e Windows 7. 

Existe apenas um aluno que tem o Windows 7 e o Ubunto (livre) instalados.  

Além da disponibilidade de acesso a pelo menos um computador em casa, também utilizam 

os computadores da escola. A maioria da utilização do computador na escola prende-se com 

pesquisa de informação para trabalhos escolares (32%), jogar (28%) e escrita e impressão de 

trabalhos escolares (24%). No entanto, existe uma minoria que também indica que aproveita para 

conversar com os amigos (12%) e com outras finalidades (4%), sendo que, no que se refere a esta 

última opção, as atividades indicadas prendem-se com a visualização de filmes, ouvir música e 

aceder ao YouTube. 

Constata-se que todos os alunos, exceto um, possuem uma conta de correio eletrónico e 

utilizam-na assiduamente. 

O segundo grupo teve apenas como finalidade testar alguns conhecimentos prévios dos 

alunos, não tendo qualquer relevância ou peso na avaliação final dos mesmos na disciplina.  

Após correção da ficha de diagnóstico, obtiveram-se 2 resultados negativos e 20 positivos. As 

suas classificações distribuíram-se maioritariamente entre o Satisfaz e o Satisfaz Bastante. 

Tendo por base os resultados obtidos e as classificações dos mesmos, pode concluir-se que 

os alunos apresentam bastantes conhecimentos prévios, tendo a turma uma média final de 68%, o 

que, considerando que se trata duma ficha de diagnóstico, é bastante positivo. 

Pode concluir-se ainda (aquando da correção da ficha de diagnóstico), que os alunos utilizam 

diariamente, quer computadores, quer outras tecnologias (Telemóveis, iPhones, Tablets). Utilizam 

as TIC assiduamente para realizar trabalhos escolares, aceder a ferramentas e outras aplicações 

online e para comunicar com os familiares e amigos. 

2.5. Plano de intervenção 

2.5.1. Objetivos 

O PIPS encontra-se centrado no tema “Segurança na Internet: uma aprendizagem para o 

presente”. 

Os objetivos gerais do projeto consistiam em:  

 Compreender a forma como os alunos encaram a segurança na Internet; 

 Incentivar os alunos a debater a problemática da segurança na Internet; 
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 Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da 

Internet. 

Tal como já foi referido, trata-se de um tópico transversal a todo o programa curricular da 

disciplina de TIC do 8º ano. No entanto, existem outras metas curriculares a atingir pelos alunos. 

Desta forma, e tendo sempre presente o tema central, o plano de intervenção prevê a articulação 

com os restantes conteúdos da disciplina. 

Os objetivos específicos de aprendizagem do projeto são desenvolver nos alunos as 

seguintes competências: 

 Conhecer e utilizar de forma adequada e segura os diferentes tipos de ferramentas 

de comunicação, nomeadamente, fóruns, emails, chats; 

 Adequar o uso da língua aos contextos de comunicação através da Internet; 

 Comunicar e colaborar em rede, cumprindo as regras de comportamentos 

adequados, a segurança e a privacidade de dados; 

 Reconhecer o potencial e os riscos da utilização das redes sociais; 

 Criar, guardar e gerir de forma eficiente e segura dados e contactos guardados da e 

na Internet; 

 Respeitar os direitos de autor na utilização ou partilha de informação obtida na 

Internet; 

 Promover a discussão e a reflexão sobre o tema; 

2.5.2. Ótica metodológica 

O projeto será desenvolvido numa ótica metodológica de investigação-ação. Esta “…pode 

ser descrita como uma família de metodologias de investigação que incluem acção (ou mudança) 

e investigação (ou compreensão) ao mesmo tempo, utilizando um processo cíclico ou em espiral, 

que alterna entre acção e reflexão crítica.” (Coutinho C. P., 2011, p. 313). 

Um aspeto fulcral “…na I-A é a exploração reflexiva que o professor faz da sua prática, 

contribuindo dessa forma não só para a resolução de problemas como também (e 

principalmente!) para a planificação e introdução de alterações dessa e nessa mesma prática.” 

(Coutinho C. P., 2011, p. 313). 

Desenvolve-se num ciclo rotativo de fases de planificação, ação, observação e reflexão, 

articuladas entre elas.  
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Figura 2 - Ciclo de Investigação – Ação 

 

 

 (Adaptado de Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira, & Vieira, 2009, p. 365) 

A sua utilização no ensino permite ao professor assumir o papel de investigador ativo, já 

que este recolhe dados e realiza uma reflexão sobre os mesmos, o que lhe permite alterar as 

estratégias de ação, no sentido de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Baseia-se em 

metodologias que apresentam sempre aspetos de índole prática, isto é, integra-se em processos 

de mudança onde o saber e a mudança social se constroem em paralelo.  

2.5.3. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

As técnicas e instrumentos de recolha são um aspeto essencial em qualquer investigação. 

Coutinho (2011) baseia-se em Latorre (2003), para indicar que  

O investigador tem que ir recolhendo informações sobre a sua própria acção 

ou intervenção, no sentido de ver com mais distanciamento os efeitos da sua 

acção, tendo, para isso, que refinar de um modo sistemático e intencional o 

seu “olhar” sobre os aspetos acessórios ou redundantes da realidade que está 

a estudar, reduzindo o processo a um sistema de representação que se torne 

mais fácil de analisar, facilitando, assim, a fase de reflexão… (p. 317). 

 

Neste sentido, como forma de recolher dados e avaliar as estratégias implementadas, 

utilizei vários instrumentos de recolha ao longo da minha intervenção. 

Planificação 

Ação 

Observação 

Reflexão 
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Na fase de desenho criei uma grelha de observação (Anexo 1 – Matriz da grelha de 

observação), que me permitiu recolher aspetos que considerei relevantes, a saber, o sumário, os 

materiais utilizados, as atividades realizadas, os instrumentos de recolha e um espaço no qual 

procedi às minhas reflexões após cada uma das aulas. Ainda nesta fase foi aplicada uma ficha de 

diagnóstico que me permitiu caraterizar a turma, quanto à utilização do computador e aos seus 

conhecimentos prévios. 

Na fase de implementação apliquei um questionário online, que pretendia aferir mais 

informações que considerei necessárias, quanto aos hábitos de utilização da Internet por parte 

dos alunos. Utilizei uma grelha de observação diária (para os alunos) (Anexo 2 – Matriz da grelha 

de observação dos alunos), com o intuito de registar, ao longo das aulas, parâmetros como a 

assiduidade, pontualidade, comportamento, participação, autonomia e empenho nas tarefas. 

Baseando-me na grelha de observação, criada na fase de desenho, realizei registos diários 

reflexivos, após cada aula e atividade (extracurricular). As reflexões apontam entre outros, para 

aspetos como o comportamento e empenho dos alunos, a resolução de conflitos e a adequação 

das estratégias e métodos de ensino. Para avaliação dos miniprojectos de cada grupo, utilizei uma 

grelha de avaliação (Anexo 7 - Matriz da grelha de avaliação dos projetos), que foi elaborada de 

acordo com as indicações dadas na proposta de trabalho (Anexo 4 – Proposta de trabalho) 

disponibilizada aos alunos. Aquando da sessão de apresentações dos trabalhos, foi utilizada uma 

grelha de avaliação oral (Anexo 8 - Matriz da grelha de avaliação oral do projeto). Ainda nesta fase 

elaborei dois questionários de auscultação aos pais e encarregados de educação, ambos 

relacionados com a atividade “Sessão de esclarecimento para os pais”. Um relativamente ao 

interesse e disponibilidade para participar na atividade e outro para antever o número de 

presenças. 

Na fase de avaliação, com o objetivo de aferir a opinião dos alunos sobre a totalidade do 

projeto desenvolvido, elaborei e apliquei um questionário final. 

Os resultados obtidos, através das diferentes recolhas, foram alvo de uma avaliação, cuja 

descrição detalhada será apresentada na secção 3.3., do presente relatório. 

Procedi ainda a um registo, sob a forma de blog, de todas as atividades que realizei no 

âmbito de toda a minha intervenção na escola, nomeadamente todas as aulas e atividades em 

que colaborei e participei ativamente. A atualização do blog foi realizada semanalmente, sendo 

que o seu início se deu no dia 13 de outubro de 2013 e o seu término ocorreu no dia 14 de junho 

do presente ano. 
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Todos os instrumentos de recolha, documentos, análises, materiais produzidos e reflexões 

podem ser consultados na integra no meu portefólio de estágio em 

http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio. 

2.5.4. Estratégias de ensino-aprendizagem 

Tendo em vista a concretização dos objetivos identificados no PIPS, utilizei várias 

estratégias no decorrer da intervenção, que entendi serem as mais adequadas, neste caso 

particular, ao processo de ensino-aprendizagem. A visão de ensino utilizada assentou no trabalho 

por projetos, sendo que esta foi estruturada no sentido de os alunos criarem um produto final 

(site) para o qual todos os elementos da turma contribuíssem. 

As principais estratégias utilizadas assentaram na aprendizagem através da descoberta, na 

discussão dos temas tratados e na demonstração. 

A aprendizagem através da descoberta permite aos alunos assumir um papel ativo na sua 

aprendizagem, tendo-se recorrido a esta estratégia, por exemplo, aquando da realização de 

pesquisas ou no desenvolvimento do site. Tendo em atenção as indicações de Meyer (2004), 

saliento que, embora tenha dado liberdade aos alunos nas suas ações exploratórias, me mantive 

sempre atenta para o facto de estes poderem necessitar de orientações, o que efetivamente se 

verificou nalguns casos. (Arends, 2012). 

De acordo com Arends (2012), as discussões são um ingrediente chave no aumento das 

capacidades de pensar dos alunos, auxilia-os na exposição das suas ideias publicamente e 

promove o seu envolvimento nos assuntos em causa, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento 

das suas capacidades comunicativas. 

Recorri a demonstrações, para explicitar alguns procedimentos técnicos, nomeadamente, 

relativamente à criação do site ou quando surgiu alguma dúvida generalizada a toda a turma. 

Ao longo da intervenção os alunos trabalharam cooperativamente, sendo este um modo de 

trabalho que lhes permite atingir sucesso educativo, aprender a tolerar e a aceitar as diferenças e 

desenvolver as suas competências sociais (ibidem). Sendo a cooperação um passo para a 

colaboração, também incentivei a interajuda entre os diferentes grupos de trabalhos. 

Complementarmente às estratégias utilizadas em sala de aula foi ainda organizado um 

seminário sobre “Segurança na Internet”. 

  

http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio
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3. Desenvolvimento e avaliação da intervenção 

No sentido de atingir os objetivos propostos no projeto Segurança na Internet: uma 

aprendizagem para o presente, foram utilizadas várias estratégias. Estas passaram por, em sala de 

aula, tratar o tema utilizando para isso ferramentas web para desenvolvimento de um site como 

projeto de turma, e fora da sala de aula, participar em atividades relacionadas com o tema. 

No presente capítulo farei a descrição das intervenções realizadas nas diferentes fases de 

desenvolvimento, a saber, desenho, implementação e avaliação. 

3.1. Fase de desenho 

Tal como já referi, quando iniciei o meu estágio procedi à caraterização geral da turma com 

base na minha observação direta e na ficha de diagnóstico, tendo esta conjuntamente com outros 

documentos orientadores, também já mencionados no ponto 2.3, servido de ponto de partida para 

a identificação de um problema de intervenção, que consequentemente originou o meu PIPS. 

Considerando que o meu PIPS assentou sobre a temática da segurança na Internet, 

considerei necessário saber mais sobre os hábitos de utilização na Internet e os conhecimentos 

prévios dos alunos (público-alvo) neste campo. Nesse sentido realizei um questionário online, 

previamente validado, que me permitisse obter as referidas informações. Para Ghiglione e Martalon 

(1997) um questionário “…é um instrumento rigorosamente estandardizado tanto no texto das 

questões, como na sua ordem. No sentido de garantir a comparabilidade das respostas de todos os 

indivíduos” (p. 110). Também Tuckman (1994) indica que os “investigadores usam os 

questionários (…) para transformar em dados a informação directamente comunicada por uma 

pessoa (ou sujeito).” (p. 307). A utilização do método por inquérito, com recurso à técnica de 

recolha por questionário prendeu-se com o facto de esta possibilitar a recolha de um número 

elevado de respostas num curto espaço de tempo. 

Seguindo as indicações de Hill & Hill (2002), para a elaboração de questionários, optei por o 

estruturar maioritariamente com questões fechadas, tendo, no entanto, utilizado 2 questões 

semiabertas e 2 abertas. 

As questões fechadas permitiram-me recolher dados de variáveis já por mim conhecidas e 

quantificá-las, enquanto as restantes me permitiram complementar e contextualizar a informação 

quantitativa obtida e obter algumas informações inesperadas (Hill & Hill, 2002). 

Os resultados obtidos neste questionário encontram-se disponíveis no anexo 5 (Anexo 5 – 

Resultados do questionário Hábitos de utilização da Internet). 
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As duas primeiras questões deste questionário respeitam às idades e à distribuição por sexo, 

dos alunos. No momento da elaboração do questionário, optei por questionar estes dois aspetos, 

pensando em realizar uma análise por idade e por sexo, caso houvesse uma grande discrepância 

de resultados em consequência destes fatores. Após a recolha e análise, pude constatar que as 

respostas são bastantes homogéneas, não apresentando variações relevantes devido aos referidos 

fatores. Embora a questão do sexo, neste questionário, se tenha mostrado inútil, a das idades 

serviu-me para atualizar as idades dos alunos à data da intervenção. 

No que concerne ao acesso e à ligação à Internet em casa, embora no momento da 

aplicação da ficha de diagnóstico houvesse um aluno que não tinha acesso, nem a uma coisa nem 

à outra, aquando do presente questionário, já todos os alunos usufruíam destas vantagens. 

Quanto à utilização do computador, as atividades realizadas distribuem-se, maioritariamente, 

pela realização de trabalhos escolares, jogar e comunicar com os amigos. Para além da realização 

dos trabalhos escolares, a maior parte dos alunos não passa mais do que 2 horas por dia no 

computador.  

À exceção de 3 alunos, todos utilizam uma rede social. O Facebook é a rede mais utilizada, 

seguindo a tendência nacional, em que e de acordo com os dados recolhidos pelo Observatório da 

Comunicação “…98% dos internautas portugueses utilizadores de redes sociais têm perfil criado na 

rede Facebook.” (Cardoso, Mendonça, Lima, Paisana, & Neves, 2014, p. 16). Note-se que, embora 

a referida rede social seja a mais utilizada, estes também utilizam e conhecem outras redes, 

nomeadamente, Twitter, Instagram, Ask.fm, Tumblr, Skype e Google+. Um aspeto interessante é o 

facto de metade dos alunos se terem registado com dados falsos, aquando do seu registo. Embora 

não os tenha questionado no presente questionário acerca deste aspeto, questionei-os oralmente, e, 

de um modo geral, as respostas foram unanimes: o principal dado falso, correspondia à idade. A 

Declaração de Direitos e Responsabilidades do Facebook, explicita claramente, “Não utilizarás o 

Facebook se tiveres menos de 13 anos.” (Portugal, Facebook © 2014, 2014).Como a maior parte 

dos alunos procedeu ao registo antes de ter esta idade, mentiu neste ponto, para conseguir criar a 

conta. Quanto ao número de “amigos” adicionados nas redes sociais, dos 22 alunos da turma, 18 

têm entre os 100 e os 200 “amigos”, sendo que existem 7 alunos que têm mais do que 200 

“amigos”. Dos “amigos” adicionados, 14 alunos afirmam que os conhecem todos, pelo menos de 

vista, enquanto existem 8 alunos, que admitem não conhecer todos os seus “amigos”. 
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Embora gostem de comunicar através da Internet ou das redes sociais, a grande maioria dos 

alunos não faz alterações na sua rotina diária para estar online e prefere estar pessoalmente com 

os amigos, não trocando o contato direto pelo virtual. 

Relativamente, aos potenciais perigos da Internet, a maioria diz-se informado ou atento e 

considera que existem riscos. Estes pontos são confirmados pelas suas respostas quando 

questionados acerca dos riscos existentes, cujas respostas passaram por ”Existem pedófilos que 

nos tentam enganar”, “Pode haver pedófilos ou coisa do género, mas metem fotos de crianças e 

informação como se fossem crianças, a marcar encontros com outras crianças; Também existem 

alguns vírus.”, “Pirataria”, “Pedófilos, raptores”, “Suborno mental”, “Hackers, vírus”, “porno”, 

“Falar com estranhos”. Também houve alguns alunos que afirmaram a existência de perigos, mas 

não os souberam identificar, o que se pode verificar com base nas respostas: “não sei”, “sei lá”, 

“bués”. 

A grande maioria dos alunos da turma afirma preocupar-se com os dados que divulga na 

Internet, embora apenas 7 alunos se preocupem em alterar a sua palavra-passe com frequência. 

Quando questionados acerca da consulta de conteúdos para adultos, 9 alunos admitem já ter 

consultado páginas destinadas a adultos. De referir que, sobre esta questão, muitos alunos me 

disseram que apenas tinham pensado nos sites pornográficos, nunca tinham pensado que, por 

exemplo, a visualização dum conteúdo, como um filme classificado para maiores de 18 anos, 

pudesse ser perturbador e considerado um conteúdo apenas para adultos.  

Um facto que se salienta é constatar que em 22 alunos, 2 já marcaram encontros online, o 

que se traduz numa percentagem de 9%, e que 1 aluno já teve problemas online, tendo este 

descrito a situação da seguinte forma: “Tentaram marcar um encontro comigo, uma pessoa muito 

mais velha…”. Esta é uma evidência de que a prevenção e o debate sobre a utilização segura e 

responsável da Internet nunca é demais. Quanto à questão anterior, saliento que, embora na 

validação do questionário, o problema não se tenha colocado, na aplicação do mesmo houve alguns 

alunos que referiram que a questão é dúbia. Facto a que olhando para a questão dou razão aos 

alunos, já que esta é “Já marcaste encontros online?”, não explicitando se é com conhecidos ou 

desconhecidos, o que pode retirar a validade das duas questões dadas como positivas, já que estes 

podem simplesmente ter combinado online ir ter com os amigos conhecidos offline. 

No que diz respeito ao controlo parental, cerca de metade dos alunos indica dialogar com os 

seus pais acerca da utilização da Internet e tem os pais como amigos nas redes sociais que 

frequenta, no entanto, estes não sabem as suas palavras-passe. Salienta-se que estes fazem uma 
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gestão do computador e da Internet quase autónoma, já que dos 22 alunos, apenas 8 admitem que 

existe algum controlo sobre o tempo de utilização, o que vai ao encontro dos dados recolhidos pelo 

relatório “EU Kids Online: National Perspectives” que refere que os pais portugueses são, da 

Europa, os que menos utilizam a Internet. (Haddon, Livingstone, & EU Kids Online Network, 2012). 

Alguns fatores que podem justificar este facto são os diferentes tipos de “literacia digital” que se 

verificam entre gerações, as transformações ocorridas em contexto doméstico que têm conduzido a 

uma individualização dos media (particularmente dos meios digitais) e as transformações 

estruturais nas famílias que têm vindo a provocar alterações nas dinâmicas familiares, sendo hoje 

mais democráticas e estando as crianças e jovens com um papel de relevo nestes relacionamentos. 

(Ponte, Jorge, Simões, & Cardoso, 2012).  

3.2. Fase de implementação 

A fase de implementação do projeto integrou várias atividades, iniciou-se no segundo período 

e terminou no terceiro período. A tabela 3 representa a calendarização das atividades realizadas e 

qual a sua natureza. 

Tabela 3 - Calendarização das atividades realizadas 

Atividade Data Hora 

Primeira aula Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 8:45 - 10:15 (90 m) 

Segunda aula Quarta-feira, 15 de janeiro de 2014 8:45 - 10:15 (90 m) 

Terceira aula Quarta-feira, 22 de janeiro de 2014 8:45 - 10:15 (90 m) 

Seminário “Segurança na 
Internet” 

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 11:45 – 13:15 (90 m) 

Aula complementar Segunda-feira, 12 de maio de 2014 13:15 – 14:00 (45 m) 

Sessão de apresentação 
dos trabalhos de projeto 

Terça-feira, 27 de maio de 2014 12:05 – 13:50 (45 m) 

 

A tabela 4 apresenta para cada uma das atividades uma descrição sucinta das mesmas, os 
materiais e instrumentos de recolha utilizados. 
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Tabela 4 - Descrição das atividades realizadas 

Atividade Sumário Materiais 
Instrumentos 

de recolha 

Primeira aula 

Criação de uma caixa de 
correio eletrónico. Fóruns, 
chats e pesquisa de 
informação. Divisão da turma 
em grupos. Escolha do tema e 
subtema do trabalho de 
projeto. Criação de página 
web. Questionário sobre 
hábitos de utilização da 
Internet. 

 Documento Indicações 
para o trabalho de 
projeto; 
 Escolha dos subtemas; 
 Ficha modelo de 
pesquisa; 

 Grelha de 
observação dos 
alunos; 
 Questionário 
Hábitos de 
utilização da 
Internet; 
 Diário 
reflexivo; 

Segunda aula 
Continuação da criação das 
páginas web, para o trabalho 
de projeto. 

 Documento Segurança 
na Internet; 

 Grelha de 
observação dos 
alunos; 
 Diário 
reflexivo; 

Terceira aula 
Conclusão do trabalho de 
projeto. 
 

 Modelo de relatório 
individual (pré-
preenchido); 
 

 Grelha de 
observação dos 
alunos; 
 Grelha de 
avaliação do 
projeto; 
 Diário 
reflexivo; 

Aula 
complementar 

Preparação da sessão de 
apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do 
Projeto “Segurança na 
Internet: uma aprendizagem 
para o presente”. 

 

 Grelha de 
observação dos 
alunos; 
 Diário 
reflexivo; 
 

Sessão de 
apresentação 

Sessão de apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do projeto “Segurança 
na Internet: uma 
aprendizagem para o 
presente”. 
 

 Cartões com resumos 
dos alunos; 
 Cartas com 
questões/situações 
elaboradas pelos alunos; 
 Página inicial com 
hiperligações para os 
trabalhos de cada grupo. 

 Grelha de 
avaliação das 
apresentações; 
 Questionário 
final; 
 Diário 
reflexivo; 

Seminário 
“Segurança na 

Internet” 

Seminário “Segurança na 
Internet”. 

 Planificação da 
atividade em documento 
próprio da escola; 
 Relatório de avaliação 
da atividade. 

 Diário 
reflexivo; 

Sessão de 
esclarecimento 

para pais 

Atividade não realizada nos 
moldes previstos, no entanto, 
foi planificada e preparada. 

 Convite e pedido de 
autorização; 

 Auscultação 
aos pais; 
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Uma planificação auxilia o professor a refletir formas de trabalhar com os alunos, o que 

certamente resulta numa melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A este respeito Arends 

(2012) refere que “Os processos de planificação iniciados pelos professores podem dar um 

sentido de direção tanto a alunos como a professores e auxiliam os alunos a tornarem-se mais 

conscientes das metas implícitas nas tarefas de aprendizagem que têm de cumprir.” Tradução 

livre de Arends (p. 97). Outro efeito referido é a ”…promoção da redução dos problemas 

disciplinares e das interrupções que podem ocorrer numa sala de aula.” Tradução livre (ibidem, p. 

98). 

As planificações são assim um dos aspetos cruciais que influenciam o processo de ensino-

aprendizagem, embora seja necessário atentar a certos tipos de planificações que “ …podem ter a 

consequência não intencional de limitar as necessidades e iniciativas dos estudantes, devido à 

fraca recetividade dos professores para as mesmas.” Tradução livre (ibidem, p. 98). 

Atendendo aos aspetos positivos e negativos acima mencionados, considero que esta deve 

servir como um guia, mas em simultâneo ser flexível e permitir que os alunos a integrem, para 

que, tal como referem Shavelson e Stern, 1981, esta não se torne “…contraproducente se os 

professores a tornarem rígida e não adaptarem a sua aula às necessidades dos alunos.” (apud 

Damião, 1996, p. 26). 

Desta forma, todas as atividades desenvolvidas foram previamente alvo de uma planificação 

(Anexo 6 – Planos de Aula), sendo que, nos casos em que se considerou necessário, houve 

adaptações, como foi o caso particular da sessão de esclarecimento para os pais. 

Arends (2012) refere que 

a motivação e as aprendizagens dos alunos são influenciadas pelos diferentes 

tipos de processos e estruturas criadas pelos professores, (…) os alunos 

reagem mais positivamente e apresentam mais persistência nas tarefas 

académicas em ambientes de sala de aula caracterizados pela 

democraticidade (…), em cujo tom de voz e as orientações são positivas, e (…) 

onde aprendem atividades interessantes e desafiadoras. Tradução livre de 

Arends (2012, p. 173). 

 

Assim, tentei sempre recorrer a práticas que suportam os aspetos motivacionais, 

nomeadamente: circular sistematicamente pela sala de aula e pelos grupos de trabalho, no 

sentido de compreender e verificar se os alunos estavam a conseguir realizar as suas tarefas; 

estar atenta a tudo o que se passava em redor, com vista a intervir “na hora” caso fosse 

necessário, tentando manter um ambiente sereno durantes as aulas; prestar atenção às opiniões 
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e iniciativas dos alunos, trabalhando cooperativamente com eles, se tal se mostrasse adequado à 

situação (e.g. Aquando da preparação da sessão de apresentação dos trabalhos de projeto, os 

grupos prepararam as suas apresentações e questões ou situações, tendo-me enviado tudo por 

email. Eu procedi à respetiva impressão, dos cartões e cartas a serem utilizados durante a 

sessão); recorrer a reforços positivos, valorizando o trabalho desenvolvido; manifestar opiniões de 

melhoria, com recurso a críticas construtivas, tentando sempre estimular a criticidade por parte 

dos alunos, quer quanto à minha opinião, quer quanto ao trabalho deles; mostrar disponibilidade 

para esclarecer dúvidas que surgissem; utilizar uma linguagem adequada e compreensível ao nível 

etário dos alunos. Considero que todos estes fatores contribuíram para a criação de um ambiente 

de trabalho propício a que os alunos se sentissem bem na sala de aula, o que consequentemente 

se refletiu na sua motivação e adesão à realização das tarefas propostas. 

Em seguida, apresenta-se a descrição das aulas e das atividades desenvolvidas no âmbito 

da intervenção realizada.  

De referir que todas as aulas tiveram início com a realização da chamada e do sumário, 

após o que se realizou um ponto da situação, no qual participei eu e os alunos. 

3.2.1. Primeira aula 

No sentido de perceber quais os conhecimentos e a forma como os alunos entendiam o 

tema de Segurança na Internet, comecei por lhes pedir que preenchessem um questionário online 

sobre este assunto. Este abrangia vários aspetos relacionados com a Internet, salientando mais a 

utilização das redes sociais. Os alunos compreenderam o questionário e não tiveram dificuldades 

em responder. 

A aula continuou com a realização de uma breve introdução ao Google, suas ferramentas e 

aplicações, após o que os alunos que ainda não tinham, criaram um email do Gmail. O 

documento “Metas Curriculares: Tecnologias de Informação e Comunicação 7.º e 8.º anos”, 

referencia, no que diz respeito ao 8.º ano de escolaridade, a utilização integrada de ferramentas e 

aplicações web, tendo sempre em consideração a questão da sua utilização de forma segura e 

responsável.  

Por uma questão de facilidade, no acesso a estas ferramentas, escolheram-se ferramentas 

e aplicações pertencentes ao grupo Google. Assim, foi apenas necessário realizar um registo, e a 

partir daí todos os acessos foram feitos com o mesmo email e palavra-passe. O principal objetivo 

desta escolha prendeu-se com o facto de haver ainda muitos alunos que se esquecem de apontar, 
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ou apontam incorretamente, os nomes de utilizador e as palavras-passe, pelo que, por vezes 

acaba por se perder muito tempo a resolver estas questões antes de se começar efetivamente a 

trabalhar. Obviamente que não se restringiu a utilização de ferramentas e aplicações apenas ao 

Google. Os alunos que quisessem ou que já utilizassem outras ferramentas poderiam igualmente 

utilizá-las. 

Em seguida, foi apresentado o tema de trabalho de projeto à turma e entregue o documento 

com indicações para a realização do mesmo. Houve alguns alunos, que disseram que gostavam 

do tema, mas que nunca tinham construído um site, pelo que estavam receosos de não 

conseguirem realizar o trabalho. Estes receios depressa foram esbatidos e apaziguados, já que 

lhes expliquei que o objetivo não era eles fazerem tudo sozinhos, e que eu, assim como a minha 

orientadora, estaríamos ali para os ajudar em tudo o que fosse necessário. A este respeito, devo 

acrescentar que tentei sempre encorajar os alunos, o que aconteceu algumas vezes, neste caso 

em particular por falta de confiança. 

 Procedeu-se a uma conversa sobre o tema principal, quais as suas opiniões, quais os 

subtemas que se poderiam integrar no tema principal, quais os que gostariam de tratar. Após esta 

discussão foram criados os grupos de trabalhos. O tema foi dividido em vários subtemas e fez-se 

um sorteio, destes, pelos diferentes grupos de alunos. Os alunos acharam que assim seria uma 

forma justa de distribuição e que ninguém se poderia queixar do seu tema, já que tinha sido um 

sorteio. 

Foi realizada a inscrição dos alunos num fórum com o tema “Segurança na Internet” e num 

grupo de dúvidas sobre o projeto ou outras dúvidas técnicas que pudessem surgir. Quanto à 

utilização dos fóruns, estes não se mostraram muito entusiasmados, relativamente à sua 

utilização. Devido aos condicionalismos do transporte, a maior parte destes alunos sai muito cedo 

de casa e regressa muito tarde, pelo que a maior parte dos trabalhos é feita na escola. Assim, o 

acesso que têm à Internet, para realização do trabalho proposto e da participação nos fóruns fica 

condicionado às aulas. No entanto, como houve alguns alunos que disseram que mal também não 

fazia, optei por criar estes fóruns e inscrevê-los. 

Simultaneamente, os alunos começaram então as suas pesquisas para o trabalho de 

projeto, procedendo ao preenchimento da ficha modelo de pesquisa, e eu fui percorrendo os 

diferentes grupos individualmente, para os ajudar a criar o seu site no Google Sites, na qual seria 

colocada a informação recolhida. Após o terem feito, muitos alunos que antes estavam tão 
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preocupados disseram: “Ahhh… É só isto?!”, ou então “Não parece ser muito complicado! Vamos 

lá então pesquisar, agora que já temos um site.” 

De referir ainda que houve alguns subtemas, os mais falados e conhecidos, sobre os quais 

os alunos facilmente iniciaram o seu trabalho, enquanto houve outros que, devido ao 

desconhecimento, foi necessário “dar um empurrãozinho” para que estes se situassem. 

No final da aula, alguns alunos já tinham recolhido e iniciado a elaboração de materiais 

para o trabalho de projeto, nomeadamente textos, vídeos e imagens. 

Foi pedido aos discentes que enviassem para o email da turma, o endereço do seu site, 

para que pudesse ser feito um acompanhamento ao longo do desenvolvimento do mesmo e para 

que eu pudesse disponibilizar na página inicial do projeto as hiperligações para os diferentes 

trabalhos dos grupos. 

Após a conclusão da aula, procedi aos registos na grelha de observação das aulas e realizei 

uma reflexão sobre a aula. 

Ao proceder a uma avaliação desta aula, considero que esta correu muito bem e que os 

alunos perceberam os objetivos do trabalho de projeto que iriam realizar. Como observei que 

muitos alunos se encontravam com algumas dificuldades em selecionar a informação mais 

importante, ou em estruturar a informação, resolvi criar um documento para a aula seguinte que 

os pudesse de alguma forma ajudar na concretização dos seus trabalhos. Esta decisão também 

teve por base o pouco tempo disponível para a realização do projeto, pelo que, os alunos, apesar 

de motivados, iriam precisar de muita ajuda. 

3.2.2. Segunda aula 

Comecei por apresentar e explicitar aos alunos o documento Segurança na Internet. De 

seguida, os alunos retomaram os seus trabalhos, tendo esta atividade decorrido até ao final da 

aula. Apesar de os incentivar para a realização autónoma dos trabalhos, sempre que os alunos 

tiveram dúvidas e me chamaram, dirigi-me ao lugar deles para os ajudar. 

No final da aula procedi ao preenchimento da grelha de observação das aulas e realizei a 

minha reflexão sobre a aula. 

Como balanço desta aula, devo dizer que, após a apresentação do documento Segurança 

na Internet, verifiquei que os trabalhos dos alunos que se encontravam sem saber como começar, 

melhoraram substancialmente. Eles disseram que afinal sabiam o que eram as “coisas”, só que 

não com aqueles nomes… Por exemplo, sabiam as regras de NetEtiquette, no entanto, não 
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sabiam que tinham esse nome, ou sabiam que tinham de ter cuidado ao guardar determinado tipo 

de ficheiros, aquando do seu download, mas não sabiam que se dava o nome de “Gestão de 

Informação”.  

Os alunos consultaram o documento de apoio e disseram que realmente havia algumas 

coisas que já sabiam, mas também que havia outras que nunca tinham ouvido falar. Foram ver os 

vídeos e sites indicados no documento e para além disso ainda pesquisaram e visualizaram outras 

informações já com base nos aspetos mencionados.  

Ao refletir sobre esta estratégia, considero que, apesar de a disponibilização do documento 

ter sido uma grande ajuda no desenrolar dos trabalhos, na aquisição de novos conhecimentos e 

na forma de encarar a segurança na utilização da Internet, teria sido mais vantajoso, os alunos 

primeiramente realizarem as pesquisas da sua autoria, de seguida eu ver e discutir com eles o 

seu trabalho e realizar sugestões e, só após este processo, disponibilizar o documento. A 

sequência acabou por não ser esta, já que devido às poucas aulas disponíveis seria muito 

complicado realizar todo este procedimento, pelo que teve que haver uma adaptação, no sentido 

de os ajudar de uma forma mais rápida. 

O modelo e estrutura do site criado variou de acordo com o grupo, já que este aspeto foi 

deixado ao critério e gosto de cada um dos grupos. 

Ao avaliar esta aula, considero que esta decorreu sem incidentes, sendo que, tanto alunos 

como professoras, passaram a aula a trabalhar afincadamente. Tanto, que nem demos pelo 

tempo passar e só reparámos que a aula já tinha terminado, quase no fim do intervalo. 

3.2.3. Terceira aula 

Procedeu-se à conclusão do trabalho de projeto. Os alunos que já tinham dado por 

concluído o seu projeto ainda preencheram um modelo de relatório individual sobre o trabalho, 

que foi explicado grupo a grupo à medida que estes iam terminando o seu trabalho. Este relatório 

foi disponibilizado aos alunos, já pré-preenchido de forma a facilitar-lhes a sua elaboração e a não 

perderem muito tempo a pensar na sua estrutura, nem naquilo que tinham de escrever em cada 

ponto. Apesar de este ter sido considerado como de preenchimento “obrigatório”, acabou por não 

o ser devido ao motivo já referido (falta de tempo). 

Não havendo mais tempo disponível, os alunos que ainda não tinham concluído o seu 

trabalho no final da aula, deram-no por concluído. De acordo, com as suas opiniões (e também a 
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minha), ainda muito poderia ser feito e realizado, no entanto, tinham de terminar pois era a sua 

última aula de TIC.  

Gostaria que eles tivessem apresentado os trabalhos à turma, mas tal não foi possível. 

Ficou combinado que ainda tentaria reunir com eles, no sentido de lhes proporcionar duas aulas 

complementares, uma para prepararem as apresentações e outra para as apresentações (o que 

se veio a verificar e que se encontra descrito nos pontos 3.2.5 e 3.2.6). 

No final da aula procedi ao preenchimento da grelha de observação das aulas e realizei a 

minha reflexão sobre a aula.  

Ao avaliar esta aula, considero que esta correu bem, tal como na anterior, o trabalho foi 

incansável e graças a esse trabalho conseguiram realizar um pequeno projeto de turma, simples, 

é verdade, mas no qual se divertiram a fazê-lo e com o qual aprenderam e ficaram sensibilizados 

para o tema em causa. 

3.2.4. Atividade Seminário 

A atividade seminário sobre “Segurança na Internet” decorreu no dia 27 de fevereiro de 

2014, na sala 41, da Escola EB 2,3 Damião de Odemira, foi integrada no meu PIPS e realizada no 

âmbito da disciplina de TIC. 

A responsabilidade pela organização e preparação da atividade coube à professora Ana 

Loureiro, minha orientadora, e a mim, professora estagiária.  

Participaram ainda na organização da atividade, os docentes Madalena Quental, 

pertencente à Comissão Administrativa Provisória (CAP) e Nuno Pinto, Coordenador de 

Estabelecimento da Escola EB 2,3 Damião de Odemira. 

A atividade foi inicialmente pensada para todos os alunos do ensino básico e com 

caraterísticas que permitissem ainda integrar os alunos do ensino secundário, pertencentes à 

escola sede do agrupamento, e à comunidade da vila de Odemira que se mostrasse interessada. 

Após ter sido dado aval por parte da presidente da CAP a esta intenção, foram realizados os 

contatos necessários com a Câmara Municipal de Odemira, com o intuito de esta disponibilizar o 

Cineteatro Camacho Costa, localizado na Vila de Odemira, que teria a capacidade necessária para 

receber todos os participantes. Embora a Câmara de Odemira se tenha prestado imediatamente, 

não só a disponibilizar o referido espaço, como também todo o apoio logístico que pudesse vir a 

ser necessário, nomeadamente, em recursos humanos e financeiros, esta atividade acabou por 

não se poder realizar nos moldes em que havia sido pensada, por motivos de ordem burocrática. 
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Desta forma, optou-se por realizar a atividade mas em moldes diferentes. Foi realizada na 

escola e teve como destinatários 135 alunos dos sétimos (67) e dos oitavos anos (68), cujo plano 

de estudos integrava a disciplina de TIC. 

Foi realizada a planificação da atividade e a proposta a apresentar em conselho pedagógico 

para ser alvo de aprovação e integrar o plano anual de atividades do agrupamento.  

Para este efeito, foi necessário preparar a proposta1 em documento próprio da escola, cujo 

conteúdo expressa sucintamente o que se encontra na planificação da mesma. De salientar que, 

para uma proposta ser aceite é necessário que os objetivos da atividade se articulem com os 

objetivos constantes do projeto educativo da escola e das metas curriculares definidas para a 

disciplina dinamizadora. 

Os objetivos comportam um aspeto fundamental de qualquer atividade, já que é com base 

nestes que estas se realizam e que consequentemente podem ser avaliadas. 

Os objetivos da atividade consistiam em consciencializar os alunos para a problemática da 

segurança na Internet e em fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na sua 

utilização da Internet. 

A atividade proposta articulou-se com os domínios, objetivos gerais e específicos, 

constantes no documento Metas Curriculares para a disciplina de TIC – 7º e 8º anos (Horta, 

Mendonça, & Nascimento, 2012) e colocados aqui de forma sucinta: 

 Informação - Pesquisar, analisar e gerir informação: 

 Pesquisar informação na Internet, de acordo com uma temática preestabelecida; 

 Analisar a informação disponível, recolhida no âmbito de um trabalho específico, de 

forma crítica e autónoma; 

 Respeitar os direitos de autor; 

 Gerir, de forma eficiente, dados guardados na Internet; 

 Garantir a segurança dos dados. 

 Comunicação e colaboração - Conhecimento e utilização adequada e segura de diferentes 

tipos de ferramentas de comunicação e as regras de conduta e de funcionamento de 

cada ambiente digital: 

                                                 
 

1 Disponível para consulta em http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio: Recursos e 

Materiais/Atividades extralectivas 

http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio
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 Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo selecionar a(s) 

adequada(s); 

 Conhecer e utilizar o correio eletrónico em situações reais de realização de trabalhos 

práticos; 

 Utilizar fóruns na Internet de forma segura e adequada, em situações reais de 

realização de trabalhos práticos; 

 Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e salas de conversação em direto (chats) 

de forma segura e adequada, em situações reais de realização de trabalhos práticos; 

 Conhecer e adotar normas de conduta nas situações comunicacionais em linha; 

 Comunicação e colaboração - Uso da língua e adequação linguística aos contextos de 

comunicação através da Internet: 

 Conhecer diferentes usos da língua associados aos contextos de comunicação através 

da Internet; 

 Adequar o uso da língua aos contextos de comunicação na Internet; 

 Comunicação e colaboração - Comunicação e colaboração em rede: 

 Participar em ambientes colaborativos na rede como estratégia de aprendizagem 

individual e como contributo para a aprendizagem dos outros, através da partilha de 

informação e conhecimento, usando plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem; 

 Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e 

interagir. 

A atividade proposta articula-se com os seguintes objetivos constantes do projeto educativo 

da escola:  

 Aumentar e melhorar a qualidade do sucesso escolar; 

 Desenvolver atitudes promotoras da aprendizagem; 

 Promover valores e atitudes de respeito e exigência no cumprimento de direitos e deveres; 

 Motivar e implicar os elementos da comunidade educativa na resolução de problemas; 

 Promover a interligação dinâmica entre a escola e a comunidade educativa de modo a 

contribuir para a formação dos alunos; 

Na proposta apresentada, ainda eram indicados os custos que poderiam advir desta 

atividade, sendo que estes comportavam inicialmente as deslocações e alimentação dos oradores. 

No entanto, estes acabaram por ser reduzidos devido à boa vontade dos mesmos, que se 

deslocaram à escola gratuitamente. 
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Após aprovação, iniciaram-se os contactos e preparativos necessários. Procedeu-se ao 

convite dos oradores e agendou-se um dia para a atividade.  

Os oradores convidados, professores em mobilidade em funções nos Centros de 

Competência TIC das Universidades de Aveiro e Évora, Maria José de Miranda Nazaré Loureiro e 

Rui Gonçalo Espadeiro, respetivamente. 

 A escolha do dia teve em atenção as disciplinas de Português e de Matemática e as 

opiniões dos docentes destas disciplinas foram tidas em consideração, para que se escolhesse um 

dia que colidisse o menos possível com aulas das referidas disciplinas. Após confirmação do dia 

por parte dos oradores, foram realizadas as alterações necessárias ao horário escolar dos alunos, 

para o dia previsto. A atividade foi divulgada atempadamente aos restantes membros da 

comunidade escolar, particularmente àqueles que iriam ter aulas no dia 27 de Fevereiro, quinta-

feira, no período da manhã. Devido à necessidade de alteração do horário escolar, procedeu-se 

também à passagem desta informação aos docentes acompanhantes das turmas, assim como 

aos alunos de todas as turmas envolvidas. No dia anterior à atividade preparou-se a sala para a 

ação do dia seguinte. 

No dia da atividade, aquando da chegada dos oradores, procedeu-se ao seu 

encaminhamento para a respetiva sala. A convite meu e da minha orientadora a professora 

Madalena Quental deu início ao seminário, procedendo à apresentação dos oradores aos alunos e 

passando-lhes a palavra. Esta decorreu em duas sessões de 90 minutos cada, uma das 10:00 às 

11:30, para as turmas do sétimo ano, e outra das 11:45 às 13:15, para as turmas do oitavo ano, 

tendo entre a primeira e a segunda sessão decorrido um intervalo de 15 minutos o que permitiu 

realizar a troca de alunos e aos oradores descansar. Para além das turmas envolvidas, 

participaram ainda os professores acompanhantes e a psicóloga da escola, que também havia 

sido convidada. 

Em seguida apresentam-se algumas evidências da atividade realizada, sendo a avaliação da 

mesma feita na secção 3.3.2.  
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Figura 3 - Apresentação do Seminário 

 

Figura 4 - Apresentação do Seminário 

 

 

Figura 5 - Exemplo de problema real colocado 

 

 

Figura 6 - Debate ao longo do Seminário 

 

3.2.5. Aula complementar 

O principal objetivo desta aula prendia-se com a preparação da sessão de apresentação dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto “Segurança na Internet: uma aprendizagem para o 

presente”. 

Combinou-se com os alunos o que iriam realizar naquela aula para realizarem a 

apresentação do seu trabalho. Assim, cada grupo de trabalho realizou um resumo do seu 

trabalho, incidindo nos conteúdos que consideravam, na sua opinião, mais importantes, e pensou 

em duas questões acerca do seu subtema. Num fim da aula, todos os grupos enviaram o que 

tinham realizado para o email da turma. Ficou ainda combinado que eu (professora estagiária) 
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imprimiria os resumos (para que estes não estivessem a ler das páginas que tinham criado) e as 

questões, e ficaria responsável por levar tudo no dia da apresentação.  

No final da aula procedi ao preenchimento da grelha de observação das aulas e realizei a 

minha reflexão sobre a aula. Apesar de os alunos já terem sido avaliados na disciplina, optei por 

preencher a grelha de observação das aulas, já que considero mais fácil realizar um balanço da 

aula com o auxílio deste instrumento de recolha de dados. 

Embora a aula tenha corrido bem e todos os alunos tenham cumprido os objetivos 

propostos, notou-se que no início da aula, estes já não estavam situados no que estavam ali a 

fazer, visto já não estarem a ter aulas de TIC desde janeiro. No entanto, após explicitação, todos 

aderiram à atividade, que tal como já referi, foi de caráter facultativo. De salientar que esta aula foi 

disponibilizada pela diretora de turma, no horário da disciplina de Assembleia de Turma, que é 

lecionada pela mesma. 

3.2.6. Sessão de apresentação 

O objetivo desta sessão consistiu em realizar a apresentação dos trabalhos desenvolvidos 

no âmbito do projeto “Segurança na Internet: uma aprendizagem para o presente”, com os 

alunos. Sendo o dia das apresentações para os trabalhos esforcei-me ainda mais para que tudo 

decorresse de forma eficiente e sem tempos mortos, tendo em conta que me encontrava bastante 

preocupada por apenas dispor de 45 minutos para a realização de todas as apresentações. Assim, 

fui bastante mais cedo para a sala, para ter o material pronto atempadamente, para que quando 

os discentes chegassem se iniciarem de imediato as 

apresentações. 

Aquando da chegada dos discentes realizei a 

chamada e o sumário.  

Deu-se início à sessão com a entrega dos 

cartões com os resumos pelos diferentes grupos e 

com a abertura da página inicial do projeto de turma. 

Em seguida, foi pedido aos grupos que se fossem 

voluntariando para realizarem a sua apresentação. 

Concluídas as apresentações, as cartas com as questões foram distribuídas aleatoriamente, por 

toda a turma, sendo que, cada aluno ficou com uma. Após esta distribuição, iniciou-se um breve 

debate, em que cada aluno leu para a turma a questão/situação que lhe coube e deu a sua 

Figura 7 - Cartas com questões 
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opinião justificada acerca do assunto. Após cada intervenção do aluno que estava a ler a carta, os 

restantes colegas da turma e as professoras também partilharam a sua opinião sobre a questão 

em causa.  

Figura 8 - Página inicial com hiperligações para os sites dos alunos 

 

Figura 9 - Exemplos de páginas iniciais dos sites desenvolvidos pelos alunos

 

No fim, os alunos responderam ainda a um questionário final, acerca de todo o projeto 

desenvolvido. À medida que os alunos foram terminando, agradeci-lhes pela participação e 

despedi-me deles, dando-lhes em seguida autorização para saírem. 
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Ao longo de todas as apresentações fui procedendo ao preenchimento da grelha de 

avaliação das apresentações. Embora estas já não tenham tido ponderação na nota final dos 

alunos à disciplina de TIC, serviram-me mais tarde para realizar a avaliação e reflexão sobre esta 

atividade. 

Como balanço da sessão de apresentação dos trabalhos, devo confessar que não esperava 

que esta fosse tão positiva. Os alunos ainda não tinham visto o produto final, como um todo, de 

modo que tinham alguma curiosidade em ver os trabalhos dos colegas. Cheguei à conclusão 

anterior devido aos comentários tecidos por eles próprios, neste dia.  

Embora, na minha opinião, pudesse ter reinado um pouco mais de silêncio, também 

compreendo que alguns dos temas tratados e discutidos geram o debate, pelo que, nem 

considerei esse aspeto muito relevante para avaliar toda a sessão de apresentação. 

O aspeto que poderia ser melhorado prende-se com o tempo disponível, 45 minutos, para 

todas as apresentações, debate final e preenchimento do questionário final. O ritmo das 

apresentações foi bastante elevado, e apesar de todas as atividades realizadas durante estes 45 

minutos terem sido muito bem programadas e organizadas, alguns dos temas poderiam ter sido 

mais discutidos e aprofundados, caso dispuséssemos de mais tempo.  

De salientar que os alunos da turma se disponibilizaram para preencher o questionário 

final, já fora do tempo letivo, ocupando cerca de 20 minutos da sua hora de almoço. Por este 

facto e por toda a sua atitude ao longo do desenvolvimento de todo o projeto, e tendo-lhes já 

prestado agradecimento pela participação e motivação pessoalmente, voltei a congratulá-los pela 

sua postura. 

De notar que também esta aula foi disponibilizada pela diretora de turma, no horário da 

disciplina de Matemática, que é lecionada pela mesma. 

3.2.7. Sessão de esclarecimento para os pais 

Embora tivesse previsto no meu plano de intervenção uma sessão de esclarecimento para 

os pais preparada pelos alunos, esta acabou por não se realizar, pelos motivos que em seguida 

explicitarei. 

Tendo em consideração que estava previsto os discentes realizarem a apresentação dos 

seus trabalhos de projeto no decorrer das aulas e que, devido a uma alteração do número de 

aulas disponíveis para a implementação do mesmo, esta ainda não se havia realizado, tentou-se 

conciliar ambas as atividades numa só. 
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Procedi, através da Diretora de Turma, a uma auscultação aos pais, com o intuito de 

averiguar o interesse destes na atividade. Tendo as respostas sido positivas, agendou-se uma aula 

de apoio com os alunos da turma e uma data para a atividade. Posteriormente foi enviado o 

convite e o pedido de autorização para os alunos poderem participar (já que a pedido dos pais, 

esta iria ser realizada fora do período letivo) para preenchimento por parte dos pais. O feedback 

ao convite e ao pedido de autorização não foi positivo, embora este tivesse sido enviado com cerca 

de uma semana de antecedência. Apenas 9 alunos trouxeram o convite e pedido de autorização 

preenchidos, e destes apenas uma mãe iria comparecer e 2 alunos iriam poder participar. Assim, 

a sessão de esclarecimento para os pais foi cancelada e agendou-se apenas a sessão de 

apresentação dos trabalhos com os alunos, dentro do período letivo, podendo os pais que 

quisessem e pudessem participar na mesma. 

Embora considere que empenhei todos os esforços ao meu alcance para que esta atividade 

se concretizasse, tal não foi possível. Analisando e refletindo sobre a minha impotência face à 

situação, pude constar diretamente um dos pontos fracos apontado pelo Relatório de Avaliação 

Externa das Escolas: "Fraca participação dos pais" (Inspeção Geral de Educação, 2007, p. 12). 

Com esta afirmação não pretendo de forma alguma, apontar o dedo aos pais, já que todas as 

situações têm duas perspetivas e, na minha opinião, em qualquer análise isenta a que se 

proceda, há que as visualizar. 

Assim, considero relevante referir alguns dos constrangimentos que podem ter influenciado 

a participação dos pais: 

 “Distâncias geográficas que limitam a participação da comunidade educativa; 

 Transportes Escolares com horários pouco ajustados à actividade lectiva; 

 Meio sócio económico desfavorecido; 

 Baixa expectativa das famílias e dos alunos, relativamente à continuidade de estudos.” 

(Inspeção Geral de Educação, 2007, p. 12). 

Embora se possa dizer que estes fatores não se aplicam a toda a turma, já que nem todos 

os alunos da turma são transportados nem pertencem a um meio socioeconómico desfavorecido, 

a verdade é que, no caso de pais desempregados, coloca-se a questão do transporte e em caso 

dos pais empregados, coloca-se a questão dos trabalhos (por turnos e a longas distâncias). 

Considero assim que acaba por ser a conjunção de todos estes aspetos que influenciam a fraca 

participação dos pais na vida escolar dos filhos.  
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3.3. Fase de avaliação 

Como forma de avaliar todas as atividades realizadas com a turma no âmbito do projeto de 

intervenção procede-se em seguida à avaliação das diferentes atividades desenvolvidas.  

3.3.1. Avaliação dos projetos 

As grelhas de observação das aulas permitiram-me perceber a dinâmica de sala de aula. O 

preenchimento destas permitiu-me realizar após cada uma das aulas uma descrição dos 

acontecimentos da aula e uma breve reflexão da mesma. Os aspetos referenciados dizem respeito 

aos materiais utilizados, atividades realizadas e instrumentos de recolha aplicados. Os resultados 

destas observações podem ser consultados nos separadores “Projeto – Observação” e “Projeto – 

Intervenção” no meu portefólio de estágio, em http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio. 

Após conclusão de cada uma das aulas, procedeu-se ao preenchimento das grelhas de 

observação dos alunos. Com base nestas pude aferir que de um modo geral, os alunos são 

assíduos e pontuais, demonstram empenho e motivação na realização das atividades propostas e 

participam e colaboram nas aulas de forma ativa e consistente.  

Os resultados obtidos pelos alunos no trabalho de projeto espelham o trabalho e o 

empenho destes ao longo da realização do projeto. A atitude destes perante o trabalho de projeto 

foi coerente com o comportamento demonstrado nas restantes aulas da disciplina. Embora o nível 

de trabalho realizado pelos alunos durante as aulas, aquando da realização das tarefas propostas 

nas mesmas, já apresentasse uma média de 82%, estes mostraram-se ainda mais empenhados 

no trabalho de projeto, tendo a média da turma nos resultados de avaliação do trabalho de projeto 

sido de 90%. De referir que na correção dos trabalhos de projeto, foi tido em consideração o 

trabalho desenvolvido em proporção ao tempo disponível para esse efeito, já que estes apenas 

dispuseram de 3 aulas de 90 minutos, para pesquisar, criar uma página web, colocar conteúdos e 

estruturar de forma criativa e organizada toda a informação. De salientar, que embora estes já 

utilizassem bastantes ferramentas web, apenas seis deles já tinham alguma vez criado um site. 

A componente do trabalho de projeto contribuiu com uma ponderação de 20% na nota final 

dos alunos à disciplina, sendo que 10% expressam atitudes e valores, e os restantes 70% 

respeitam à realização das tarefas propostas nas aulas. 

Na avaliação final, a turma obteve uma média de 85%, o que se pode considerar muito 

positivo. 

http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio
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3.3.2. Avaliação da atividade Seminário 

Para avaliação da atividade foram tidos em conta o cumprimento dos objetivos projetos, os 

aspetos mais e menos positivos, incidentes e novas propostas e alterações para atividades 

semelhantes no futuro. 

Quanto à consecução dos objetivos considera-se que estes foram plenamente atingidos, 

tendo a atividade sido bastante esclarecedora, adequada aos destinatários e articulada com os 

contextos e vivências reais dos mesmos. 

Os oradores fomentaram o diálogo e a participação dos alunos ao longo de ambas as 

sessões, embora seja de salientar que os alunos provenientes do sétimo ano de escolaridade e 

mais novinhos, tiveram uma participação mais ativa que os alunos provenientes do oitavo ano. 

Sublinho ainda que os alunos mais participativos, no universo das turmas do oitavo ano, foram os 

da turma intervencionada (8ºB), que tinham realizado o projeto de turma sobre a temática e que 

inclusivamente já tinham visionado alguns dos vídeos apresentados durante o seminário. 

Os aspetos considerados mais positivos foram os seguintes: 

 Participação / espírito cooperativo / bom ambiente; 

 Excelente comportamento vivenciado pelos alunos; 

 Atividade motivadora de reflexão sobre a forma de utilização e navegação na Internet; 

 Atividade realizada com base em situações reais que se colocam aos alunos enquanto 

utilizam e navegam na Internet; 

 Atividade fomentadora da alteração de comportamentos de risco nas práticas de 

utilização e navegação na Internet. 

Embora não tenham sido identificados aspetos menos positivos, considerou-se que os alunos 

poderiam ainda ter aproveitado melhor se tivessem apresentado mais interação com os oradores. 

A atividade decorreu dentro dos parâmetros previstos, não havendo incidentes a registar. 

Quanto à realização de novas propostas de atividades similares, propõe-se a continuação 

deste tipo de atividades, de sensibilização e de fomentação da alteração de comportamentos de 

riscos. Em qualquer situação, a prevenção e a sensibilização são as melhores opções, no sentido de 

alterar um determinado comportamento de risco.  

Relativamente a alterações a introduzir a novas atividades, a avaliação efetuada permitiu 

concluir que não há necessidade de alteração dos procedimentos adotados, em atividades que 

sigam os mesmos moldes aqui referenciados. No entanto, importa referir que, caso a atividade seja 

realizada com vista a abranger mais destinatários (alunos de outros anos), seria necessário realizar 
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alguns ajustes, nomeadamente, a localização da mesma. Quanto à participação dos alunos, estes 

poderiam ser mais envolvidos na organização e preparação das atividades. 

Para concluir, pode-se dizer que a atividade teve elevada qualidade, os docentes envolvidos 

empenharam-se na organização da atividade, os funcionários da escola colaboraram amavelmente 

em todas as tarefas para as quais foram chamados a participar, nomeadamente no arranjo da sala, 

os alunos gostaram da atividade (reações por mim registadas, durante e após a realização da 

mesma) e os oradores foram extremamente prestáveis no decorrer da atividade e fora desta, 

particularmente, no que concerne aos aspetos da sua deslocação à EB 2, 3 Damião de Odemira. 

3.3.3. Avaliação da sessão de apresentação 

No sentido de avaliar a atividade, havia procedido ao preenchimento das grelhas de 

avaliação das apresentações e realizado uma breve reflexão sobre a mesma. 

A sessão de apresentação dos trabalhos de projeto teve o intuito de enriquecer as 

experiências dos alunos, proporcionando-lhes uma atividade diferente. Teve um caráter formativo, 

não tendo os alunos sido avaliados formalmente, pelo que, e embora tenha procedido ao 

preenchimento das grelhas de observação das apresentações, apenas fiz uma avaliação global da 

turma em cada parâmetro, não me alongando em avaliações individuais, já que não teriam 

qualquer finalidade útil. A avaliação global da turma na sessão de apresentação dos trabalhos 

situa-se ao nível do satisfaz bastante. 

Como balanço final da atividade dou nota muito positiva à atividade realizada, já que esta 

permitiu não só que os alunos pudessem visualizar o projeto de toda a turma como também 

discutir pontos-chave relacionados com a utilização da Internet de forma responsável e segura. 

A minha perceção, assim que esta terminou, foi que os alunos tinham gostado da atividade, 

algo que se veio a verificar, quando vi a opinião destes expressa no questionário final realizado 

com o intuito de aferir a sua satisfação e opinião acerca de todo o projeto, e em particular desta 

atividade. No capítulo 4, discussão final, do presente relatório, podem-se encontrar os resultados 

desta opinião.  

Para a concretização desta atividade, tenho a agradecer não só à minha orientadora, que 

sempre me incentivou em não desistir desta, como também à diretora de turma dos alunos do 

8ºB, que prontamente me disponibilizou 2 tempos letivos, um para a aula de apoio (45 minutos 

da disciplina de Assembleia de Turma) e outro para a apresentação dos trabalhos (45 minutos da 

disciplina de Matemática). 
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Todos os esforços realizados me levam a acreditar, ainda com mais veemência, que só um 

trabalho conjunto e participativo de todos os elementos educativos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem podem fazer a diferença nas aprendizagens e experiências proporcionadas 

aos alunos. 

A este respeito Arends (2012) refere que 

Embora as investigações realizadas nas escolas indiquem que a performance 

de um professor na sala de aula é importante, a forma como os diretores, 

professores, pais, e estudantes definem objetivos, expetativas e procedimentos 

comuns, e o modo como os professores trabalham coletiva e 

responsavelmente para o processo de ensino-aprendizagem tem um impacto 

substancial naquilo que os alunos aprendem.” Tradução livre de Arends 

(2012, p. 519). 
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4. Discussão final 

Para realizar a avaliação global da intervenção elaborei um questionário final online, que 

apliquei aos discentes, cujo intuito se prendeu com a recolha da opinião dos mesmos sobre a 

totalidade do projeto desenvolvido. 

O questionário era composto por 4 secções, sendo a sua maioria questões fechadas, 

embora, e tal como Nielsen (2012) defende, também tivesse 3 questões abertas, para permitir 

obter dados de forma qualitativa. Esta recolha permite descobrir opiniões ou intenções que de outra 

forma poderiam não se verificar. 

O questionário foi validado por um utilizador semelhante ao final, com o objetivo de perceber 

se poderiam surgir algumas dúvidas aquando do preenchimento do mesmo por parte dos discentes. 

O questionário foi aplicado no dia 27 de maio de 2014, data em que decorreu a última 

atividade que integrava o projeto de intervenção. Para o seu preenchimento, foram necessários 

computadores com acesso à Internet. O questionário foi realizado anónima e confidencialmente e o 

tempo de preenchimento teve uma duração máxima de 15 minutos. 

A tabela 5 apresenta a descrição do questionário final, na qual podem ser consultados os 

seus objetivos, questões e o tipo e formato das mesmas. 

 

Tabela 5 - Descrição do questionário final 

Secção Questões Tipo Formato Objetivos 

I - Atividades 

letivas no 

âmbito do 

projeto 

"Segurança na 

Internet: uma 

aprendizagem 

para o 

presente" 

 

1. Já alguma vez tinhas criado um 

site? 

 

Nominal 

Fechada 

(Selecionar 1 

opção em 2) 

Verificar os 

conhecimentos dos 

discentes, na 

construção e 

desenvolvimento 

de sites. 

2. O que achaste de criar um site 

sobre segurança na Internet? 
 Aberta 

Analisar a opinião 

dos alunos sobre o 

trabalho 

desenvolvido. 

3. Indica o teu grau de 

concordância relativamente às 

seguintes afirmações: 

3.1. As atividades em sala de aula 

foram bem organizadas. 

3.2. O projeto de turma proposto foi 

interessante. 

3.3. O projeto de turma foi exposto 

Ordinal 

Likert 5 pontos: 

- Discordo 

totalmente; 

- Discordo; 

- Indiferente; 

- Concordo; 

- Concordo 

completamente; 

Analisar a opinião 

dos discentes 

sobre as atividades 

letivas (em sala de 

aula), 

nomeadamente no 

que concerne à 

organização, 
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Secção Questões Tipo Formato Objetivos 

de forma clara. 

3.4. A professora disponibilizou 

materiais de apoio úteis. 

3.5. Os materiais de apoio 

disponibilizados eram claros. 

3.6. A professora apoiou e orientou 

os alunos durante as aulas. 

3.7. A professora disponibilizou-se 

para dar apoio e orientação fora 

das aulas. 

3.8. Houve um bom 

relacionamento entre a professora 

e os alunos. 

interesse, 

exposição de 

conteúdos, 

disponibilização de 

materiais úteis e 

claros e à 

prestação da 

professora. 

II - Atividade: 

seminário 

"Segurança na 

Internet" 

4. Indica a tua opinião 

relativamente aos seguintes itens: 

4.1. Duração do seminário 

4.2. Organização do seminário 

4.3. Apresentação dos conteúdos  

4.4. Adequação dos conteúdos ao 

contexto real 

4.5. Interesse 

4.6. Utilidade 

Ordinal 

Likert 5 pontos: 

Muito mau; 

Mau; 

Indiferente; 

Bom; 

Muito Bom; 

Analisar a opinião 

dos alunos, no que 

concerne à 

duração, 

organização, 

apresentação e 

adequação dos 

conteúdos ao 

contexto real, 

interesse e 

utilidade desta 

atividade. 

III - Atividade: 

Sessão de 

apresentação 

 

5. Indica a tua opinião 

relativamente aos seguintes itens: 

5.1. Duração da sessão 

5.2. Organização da sessão 

5.3. A minha participação na 

sessão 

5.4. A participação dos meus 

colegas na sessão 

5.5. A participação da professora 

na sessão 

5.6. Adequação ao contexto real 

5.7. Interesse 

5.8. Utilidade 

Ordinal 

Likert 5 pontos: 

Muito mau; 

Mau; 

Indiferente; 

Bom; 

Muito Bom; 

Analisar a opinião 

dos alunos, no que 

concerne à 

duração, 

organização, 

participação, 

interesse e 

utilidade desta 

atividade. 

IV - Atividades 

realizadas no 

âmbito do 

projeto 

"Segurança na 

Internet: uma 

aprendizagem 

para o 

6. Qual a atividade em que gostaste 

mais de participar? 

 

Nominal 

Fechada 

(Selecionar 1 

opção em 4) 

Analisar qual a 

atividade preferida 

dos discentes. 

7. Qual a atividade que 

consideraste mais importante? 
Nominal 

Fechada 

(Selecionar 1 

opção em 4) 

Analisar qual a 

atividade 

considerada mais 

importante pelos 

discentes. 
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Secção Questões Tipo Formato Objetivos 

presente" 

 

8. Consideras que as atividades 

foram realizadas articuladamente? 
Nominal 

Fechada 

(Selecionar 1 

opção em 2) 

Analisar se os 

discentes 

consideram que as 

atividades foram 

realizadas de 

forma articulada. 

9. Indica o teu grau de 

concordância relativamente às 

seguintes afirmações: 

9.1. O projeto "Segurança na 

Internet: uma aprendizagem para o 

presente" contribuiu para que 

ficasse mais informado sobre as 

oportunidades de que disponho na 

Internet. 

9.2. O projeto "Segurança na 

Internet: uma aprendizagem para o 

presente" contribuiu para que 

ficasse mais informado sobre os 

riscos que existem numa utilização 

não segura da Internet. 

9.3. Já conhecia todos os riscos 

abordados nas atividades 

realizadas. 

9.4. Após este projeto vou tomar 

mais atenção à forma como utilizo 

a Internet. 

Ordinal 

Likert 5 pontos: 

- Discordo 

totalmente; 

- Discordo; 

- Indiferente; 

- Concordo; 

- Concordo 

completamente; 

Recolher a opinião 

dos discentes 

acerca da utilidade 

e das 

aprendizagens 

alcançadas no 

decorrer do 

projeto. 

10. Dá a tua opinião, sobre a forma 

como encaras a Segurança na 

Internet. 

 Aberta 

Recolher dados 

que possam de 

alguma forma 

produzir o 

entendimento do 

modo como os 

discentes encaram 

nas suas práticas 

diárias o tema da 

Segurança na 

Internet 

11. Indica a tua opinião 

relativamente aos seguintes itens: 

11.1. Duração do projeto 

11.2. Organização do projeto 

11.3. Relacionamento entre colegas 

11.4. Relacionamento com a 

professora 

11.5. Balanço final 

Ordinal 

Likert 5 pontos: 

Muito mau; 

Mau; 

Indiferente; 

Bom; 

Muito Bom; 

Recolher a opinião 

dos discentes, no 

que concerne à 

duração, 

organização e 

relacionamento 

entre colegas e 

professora ao 



62 
 

Secção Questões Tipo Formato Objetivos 

longo de todo o 

projeto e analisar 

qual o balanço que 

estes realizam do 

mesmo. 

12. Minha opinião 

(Opinião/sugestões/comentários) 
 Aberta 

Recolher opiniões 

sobre o projeto ou 

sugestões de 

melhoramento. 

 

Coutinho (2011) referencia que a análise de conteúdo é “…um método muito utilizado para a 

análise de texto.” (p. 193). A análise de conteúdo “… é uma técnica que consiste avaliar de forma 

sistemática um corpo de texto (…) por forma a desvendar e quantificar a ocorrência de 

palavras/frases/temas considerados “chave” que possibilitem uma comparação posterior …” (p. 

193). 

Existem dois tipos de análise de conteúdo, aqueles que fazem intervir categorias definidas 

previamente à análise propriamente dita, e aqueles que não as fazem intervir, sendo assim de 

caráter exploratório. (Ghiglione & Martalon, 1997). O estudo realizado apresenta-se como 

exploratório, tendo por isso utilizado como forma de analisar e apresentar os resultados obtidos: 

gráficos para as questões fechadas, por ser uma forma fácil de visualizar os dados; e tabelas para 

apresentar as questões abertas. As questões abertas, sempre que possível, foram agrupadas por 

categorias, tendo em atenção, as regras de exaustividade, representatividade, exclusividade e 

pertinência, apontadas por Bardin (1997). (apud Coutinho C. P., 2011). 

De seguida procedo à análise detalhada dos resultados do questionário aplicado. 

A secção I, referia-se à opinião dos alunos, no que respeita às atividades letivas desenvolvidas 

no âmbito do projeto, e era composta por três questões. 

A primeira questão dizia respeito à experiência dos discentes na criação de sites. O gráfico 1 

apresenta o número de alunos que já tinham criado um site, antes da implementação do presente 

projeto. Pela análise do gráfico pode-se verificar que para a maioria da turma (16 alunos) esta foi 

uma atividade totalmente nova e diferente, podendo-se depreender que, talvez por esse motivo, o 

seu grau de motivação, tal como já referi anteriormente no presente relatório, fosse bastante 

elevado. 
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Gráfico 1 - Nº de alunos que já tinham criado um site 

 

A segunda questão, de formato aberto, inquiria os alunos acerca da conjunção da realização 

do site com o tema proposto. A tabela 6 apresenta as respostas agrupadas por categoria, com 

exemplos representativos das mesmas e correspondente frequência para cada uma das referidas 

categorias. 

Tabela 6 - Descrição da opinião dos alunos sobre o trabalho desenvolvido 

Categoria Resposta exemplificativa Frequência 

Interessante “Foi interessante” 

“Interessante” 

“Acho que foi uma atividade interessante e engraçado de 

ver o ponto de vista de outros bloggers” 

4 

Experiência 

diferente 

“Gostei porque aprendi coisas novas” 

“Gostei porque foi diferente.” 

3 

Interessante e 

experiência 

diferente 

“Foi interessante porque nunca tinha feito nada de género.” 

“Gostei porque foi interessante, nunca tinha criado 

nenhuma. O tema tb foi fixe e deu para a turma toda.” 

2 

Prazer “Foi muito bom.” 

“Sim, foi uma boa sensação!” 

“Gostei de fazer o site e do tema.” 

“Gostei muito.” 

“Gostei e deu um trabalho de turma fixe.” 

7 

Aborrecimento “Foi muito chato.” 

“Um bocado aborrecido.” 

2 

Interessante e 

prazer 

“Gostei do trabalho e o tema também foi interessante.” 

“Gostei, foi diferente.” 

2 

Outro motivo “O projeto foi giro” 

“Tive de usar a net para falar de segurança na net.” 

2 

 

6 

16 

Sim

Não
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Analisando a tabela, pode-se verificar que as respostas mais frequentes inserem-se nas 

categorias, Prazer (7 respostas) e Interessante (4 respostas), o que muito me apraz já que é um 

sinal que se sentiram bem, interessados e realizados, enquanto executavam a tarefa proposta. 

A última questão da primeira secção encontra-se representada no gráfico 2. 

Gráfico 2 - Opinião dos discentes sobre as atividades letivas 

 

As opiniões dos alunos relativamente à organização, interesse, exposição de forma clara do 

projeto, disponibilização de materiais de apoio úteis e claros, apoio e orientação (em sala de aula e 

fora desta) e relacionamento da professora com os alunos, foram bastante positivas, não havendo 

nenhum aluno que discorde totalmente ou discorde das afirmações propostas. 

A secção II pretendia recolher a opinião dos discentes relativamente ao seminário “Segurança 

na Internet”, no qual participaram, juntamente com as restantes turmas dos sétimos e oitavos anos 

de escolaridade. 
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3.1. As atividades em sala de aula foram bem
organizadas.

3.2. O projeto de turma proposto foi interessante.

3.3. O projeto de turma foi exposto de forma clara.

3.4. A professora disponibilizou materiais de apoio
úteis.

3.5. Os materiais de apoio disponibilizados eram
claros.

3.6. A professora apoiou e orientou os alunos durante
as aulas.

3.7. A professora disponibilizou-se para dar apoio e
orientação fora das aulas.

3.8. Houve um bom relacionamento entre a
professora e os alunos.

Discordo completamente Discordo Indiferente Concordo Concordo completamente
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Gráfico 3 - Opinião dos discentes sobre a atividade seminário "Segurança na Internet" 

 

Relativamente a esta atividade, quanto à duração, organização e adequação ao contexto real, 

a maioria da turma, classificou-a entre o Bom e o Muito bom. No entanto, nestes critérios, houve 

quatro alunos que se mostraram indiferentes. Relativamente à apresentação dos conteúdos, 

interesse e utilidade, embora a maioria da turma os tenha classificado positivamente, houve um 

aluno que os classificou de Muito mau (apresentação dos conteúdos e utilidade) e Mau (interesse) e 

houve ainda quatro e três alunos que se mostraram indiferentes, quanto à apresentação do 

conteúdos e interesse, e utilidade, respetivamente. 

A secção III pretendia recolher a opinião dos discentes relativamente à sessão de 

apresentação dos projetos de grupo realizados nas aulas. 
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4.2. Organização do seminário
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4.5. Interesse

4.6. Utilidade

Muito mau Mau Indiferente Bom Muito bom
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Gráfico 4 - Opinião dos discentes sobre a sessão de apresentação dos projetos de grupo 

 

Quanto à duração da sessão, dezanove alunos consideraram que esta foi bem (16) ou muito 

bem (3) adequada, e três alunos apresentam-se indiferentes. Em relação à organização da sessão, 

vinte e um alunos entenderam que esta foi bem (19) ou muito bem (2) organizada e um aluno 

mostrou-se indiferente. Quando inquiridos relativamente à sua própria participação na sessão, estes 

autoavaliam-se com Bom (19), Muito Bom (2) e Indiferente (1). No que concerne à avaliação dos 

colegas, existem dezoito alunos que consideraram que os colegas tiveram uma boa participação e 

quatro alunos que se mostraram indiferentes. A participação da professora na sessão foi 

considerada boa (17) ou muito boa (3) por vinte alunos, enquanto para dois alunos foi indiferente. 

Quando se pede aos alunos que indiquem se esta se adequou ao contexto real, todos os vinte e dois 

alunos, consideraram que se adequou bem (8) ou muito bem (14). Relativamente ao interesse vinte 

e um alunos consideraram que atividade foi interessante (7) ou muito interessante (14) e um aluno 

mostrou-se indiferente, quanto a este aspeto. A sessão foi considerada útil para dezassete alunos e 

muito útil para cinco alunos. 

A secção IV, composta por 7 questões, pretendia recolher a opinião dos discentes 

relativamente ao conjunto de todas as atividades realizadas no âmbito do Projeto “Segurança na 

Internet: uma aprendizagem para o presente”.  

A primeira questão (secção IV) permitiu, de entre o conjunto de atividades, aferir qual a 

atividade que os discentes gostaram mais de realizar. O gráfico seguinte ilustra as suas escolhas, 

sendo que, a atividade que estes mais gostaram de realizar foi a apresentação dos projetos de 
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grupo. Estes dados vieram confirmar a sensação que tive, aquando do término da sessão de 

apresentação, em que me pareceu que os alunos tinham gostado bastante da atividade. Esta minha 

opinião encontra-se expressa na avaliação reflexiva da atividade e que pode ser consultada na 

íntegra no meu portefólio2. 

Gráfico 5 - Atividade preferida dos discentes 

 

A segunda questão (secção IV) permitiu, de entre o conjunto de atividades, aferir qual a 

atividade que os discentes consideraram mais importante. A atividade considerada mais importante 

pelos alunos foi a participação no seminário (10), no entanto, a sessão de apresentação dos 

projetos de grupo à turma também foi considerada importante tendo sido a escolhida por nove 

alunos. 

Gráfico 6 - Atividade de maior importância para os discentes 

 

                                                 
 

2 Disponível em http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio 

4 

10 

6 

2 

Atividades letivas:
Implementação do Projeto de
Turma.

Sessão de Apresentação do
Projeto de Turma.

Seminário "Segurança na
Internet".

Não gostei de participar.

2 

9 
10 

1 
Atividades letivas:
Implementação do Projeto de
Turma.
Sessão de Apresentação do
Projeto de Turma.

Seminário "Segurança na
Internet".

Não considerei nenhuma
importante.

http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio
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A terceira questão (secção IV) permitiu recolher a opinião dos discentes acerca da articulação 

entre as atividades. Com base no gráfico 7, verifica-se que os alunos são unânimes quanto à 

realização articulada das atividades, o que é muito positivo. 

Gráfico 7 - Articulação entre as atividades 

 

A quarta questão (secção IV) permitiu aferir a compreensão que os discentes efetuaram sobre 

questões relacionadas com segurança na Internet e entender se a sensibilização realizada no 

decorrer do meu projeto de intervenção surtiu efeito em futuras práticas responsáveis e conscientes 

na utilização da Internet. 

 

Gráfico 8 - Opinião dos discentes sobre a utilidade e possibilidade de sensibilização do projeto 
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9.1. O Projeto "Segurança na Internet: uma
aprendizagem para o presente", contribuiu para

que ficasse mais informado sobre as
oportunidades de que disponho na Internet.

9.2. O Projeto "Segurança na Internet: uma
aprendizagem para o presente", contribuiu para
que ficasse mais informado sobre os riscos que

existem numa utilização não segura da Internet.

9.3. Já conhecia todos os riscos abordados nas
atividades realizadas.

9.4. Após este projeto vou tomar mais atenção à
forma como utilizo a Internet.

Discordo completamente Discordo Indiferente Concordo Concordo completamente
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A quinta questão (secção IV) pretendia recolher as opiniões dos discentes sobre a forma 

como estes encaram a segurança na Internet e sobre as suas práticas de utilização da Internet. Os 

comentários obtidos nesta questão encontram-se transcritos na íntegra na tabela 7. Devido à 

diversidade de respostas para um tão reduzido número de alunos, optei por apresentar todas as 

respostas obtidas, em vez de as agrupar por categorias e frequência, como tenho feito até aqui no 

caso das respostas abertas. De salientar que embora o questionário tenha sido validado, nesta 

questão em particular, houve um número significativo de alunos que teve dúvidas acerca da 

resposta pretendida. Assim, e no sentido de dissipar quaisquer dúvidas existentes, expliquei-lhes, 

oralmente, exatamente o que pretendia com esta questão, tendo referido e enfatizado, que gostaria 

que eles me dessem uma resposta sincera sobre a forma como navegam, os seus medos, receios e 

expetativas, porque gostam de utilizar a Internet (nomeadamente as redes sociais) e porque, 

embora saibam que determinados comportamentos apresentam riscos, se continuam a arriscar. 

Considero que os testemunhos obtidos, nesta questão aberta, foram mais ricos, relativamente às 

respostas obtidas nas restantes questões com o mesmo formato do questionário, devido à 

explicitação exata do que era pretendido e ao incentivo a uma resposta mais completa. 

Tabela 7 - Forma como os alunos encaram a segurança na Internet 

Respostas 

“Gosto de utilizar a net, mas é preciso ter alguns cuidados.” | “Sei que há perigos, mas às vezes 

arrisco-me na mesma.” | “Gosto de usar a Internet, porque tenho acesso a tudo e a todos.” | “Gosto da 

net, porque posso comunicar com os meus amigos a todas as horas. Sei que é preciso ter cuidados para 

não falar com estranhos.” | “Às vezes falo com estranhos, embora saiba que é perigoso … porque gosto de 

conhecer pessoas novas … mas não marco encontros.” | “É importante, que se fale sobre estas coisas, 

nós não sabemos tudo e às vezes acham que nós sabemos.” | “Já ouvimos falar muito, mas depois na 

net, podemo-nos deixar levar.” | “Há pessoas que têm pouca atenção e depois falam na net e não têm 

atenção e deixam-se cair em armadilhas. Eu sei que há perigos e é preciso ter cuidado.” | “Foi bom este 

projeto, porque eu sabia pouco sobre este assunto e não sabia que havia coisas tão graves que pudessem 

acontecer.” | “Há perigos, mas às vezes arrisco-me na mesma porque me dão importância.” | “Acho que 

a Internet é muito fixe, mas é preciso ter cuidados.” | “É importante estar prevenido e saber os perigos 

para não ter problemas quando se usa a net.” | “A net tem perigos, mas também tem muitas coisas boas 

e é por isso que eu uso.” | “Temos a acesso a todo o mundo, e é fixe falar com outras pessoas, mas é 

preciso ter cuidado com pedófilos que nos podem querer fazer mal.” | “Gosto de usar a net mas tenho 
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medo que me mandem vírus e é por isso que não abro nada de pessoas que não conheço.” | “Na net 

posso fazer muitas coisas, como por exemplo, falar com os meus amigos, jogar, ouvir música e ver filmes. 

Com este projeto percebi que posso fazer isto tudo mas que é preciso ter cuidado na forma de utilizar a 

Internet.” | “O assunto é interessante e há muitas coisas sobre ele.” | “Gosto mais de falar com os meus 

amigos cara a cara, mas a net é fixe para quando não posso estar com eles.” | “Gosto de usar o facebook, 

e gosto de colocar lá fotos minhas, porque gosto que me vejam, mas sei que há fotos que não devia pôr 

porque são mais provocantes e podem atrair pedófilos.” | “A internet é fixe porque permite que toda a 

gente me veja e na vida real, nem sempre tenho a atenção que gostava. Percebi que tenho de ter cuidados, 

porque facilmente posso cair em armadilhas, mas acho que não.” | “Gosto de jogar na Internet e falo com 

outras pessoas que também jogam jogos, mas tenho muito cuidado com os meus dados pessoais.” | “A 

net é fixe para comunicar com os outros, mas temos de ter cuidado com os dados que damos, nunca 

sabemos quem está do outro lado.” 

 

A sexta questão (secção IV) pretendia recolher a opinião dos discentes, no que concerne à 

duração, organização e relacionamento entre colegas e com a professora ao longo de todo o projeto 

e aferir qual o balanço final realizado pelos discentes de todo o projeto desenvolvido. Assim, no 

gráfico 9, pode-se realizar essa leitura. 

Gráfico 9 - Opinião e balanço final sobre a totalidade do projeto 

  

 

Quanto à duração do projeto, dezanove alunos classificam-na de muito boa (6) e boa (13), já 

para três alunos esta foi-lhes indiferente. Embora, os alunos tenham realizado esta classificação, no 
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decorrer das aulas houve alguns alunos que referiram que gostariam de ter mais tempo para 

trabalhar nos seus sites. Relativamente à organização do projeto, as opiniões dos vinte e dois 

alunos, variam entre muito boa (7) e boa (15). Esta opinião deixa-me bastante satisfeita, porque um 

dos meus maiores esforços ao longo da intervenção foi o de tentar organizar e preparar todas as 

atividades, o melhor possível, para que o pouco tempo que tinha disponível com os alunos fosse o 

mais bem aproveitado e produtivo possível. O empenho na preparação e na antecipação de 

obstáculos que pudessem surgir evitou que ocorressem momentos mortos no decorrer das 

atividades letivas realizadas. No que concerne ao relacionamento entre colegas, vinte discentes 

consideraram que este foi muito bom (4) e bom (16), no entanto, dois alunos apresentaram-se 

indiferentes a este aspeto. No que diz respeito ao relacionamento com a professora, vinte e um 

discentes consideram que este foi muito bom (11) ou bom (10), sendo que para um aluno este foi-

lhe indiferente. 

A sétima questão (secção IV) pretendia recolher opinião geral dos discentes sobre o projeto 

ou possíveis sugestões de melhoramentos. Sendo uma questão de resposta aberta, voltei a agrupar 

as respostas por categoria, respostas exemplificativas e frequência da mesma. Na generalidade, os 

discentes, consideraram as atividades desenvolvidas interessantes, agradáveis e divertidas e 

gostaram de participar porque estas lhes proporcionaram experiências diferentes e a aquisição de 

novos conhecimentos. 

Tabela 8- Descrição da opinião final dos discentes sobre o projeto 

Categoria Resposta exemplificativa Frequência 

Interessante “Interessante.” 2 

Experiência 

diferente 

“Aprendi coisas novas.” 

“Gostei da disciplina porque foi diferente.” 

“Foram aulas diferentes do que estamos habituados” 

4 

Prazer 

“Gostei do projeto.” 

“Gostei das aulas e das atividades.” 

“Gostei da apresentação e de fazer o site.” 

“Gostei de realizar um trabalho sobre segurança na net, na net” 

“Gostava de realizar mais atividades destas” 

8 

Divertido, 

engraçado e fixe 

“Foi divertido.” 

“Foi engraçado.” 
6 



72 
 

Categoria Resposta exemplificativa Frequência 

“As atividades foram fixes.” 

“Foi divertido e não dei pelas aulas passarem.” 

Conhecimento 

“Fiquei a saber mais sobre segurança na net sem me 

aborrecer.” 

“Fiquei com mais conhecimentos e gostei das aulas” 

2 

 

Após realizar a análise dos resultados obtidos no questionário final, fiquei bastante satisfeita 

pelas opiniões reveladas por parte dos discentes, já que a maioria ao longo de todo o questionário 

fez uma avaliação variável entre o bom e o muito bom, tendo ocorrido poucas escolhas nas 

restantes opções.  
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5. Considerações finais 

Concluídas as diferentes fases (desenho, implementação e avaliação) da minha intervenção 

pedagógica supervisionada, chegou o momento de apresentar algumas limitações, recomendações 

e conclusões, assim como proceder a uma introspeção reflexiva das minhas aprendizagens. 

5.1. Limitações 

No decorrer do projeto experienciei algumas dificuldades e limitações, que passarei a expor 

em seguida. 

Uma das dificuldades sentidas resultou da redução do número de aulas disponíveis para o 

desenvolvimento do projeto. Inicialmente haviam sido previstos dez tempos de quarenta e cinco 

minutos, e devido a circunstâncias de natureza organizativa da escola, acabei por, efetivamente, 

dispor de seis. No sentido de superar esta dificuldade, consegui que me disponibilizassem mais 

dois tempos, no sentido de concluir algumas tarefas que considerava fundamentais na 

implementação do projeto com a turma, como foi o caso da preparação das apresentações e da 

sessão de apresentação.  

Outra dificuldade sentida, e também relacionada com motivos organizacionais e burocráticos, 

foi a realização do seminário “Segurança na Internet”, que inicialmente havia sido pensada para 

abarcar toda a comunidade educativa e acabou apenas por ser planificada para abranger apenas os 

alunos dos sétimos e oitavos anos de escolaridade. Também aqui teve de haver uma adaptação à 

atividade inicialmente idealizada, embora, neste caso, a sua planificação tenha sido logo realizada 

com base nos recursos de que dispunha. De salientar que esta situação me deixou especialmente 

frustrada, uma vez que tanto eu, como a minha orientadora, já tínhamos realizado contactos com a 

Câmara Municipal de Odemira, no sentido de sondarmos qual a disponibilidade da mesma para nos 

apoiar na realização da atividade e a resposta obtida tinha sido muito positiva, tendo esta 

inclusivamente disponibilizado todos os recursos humanos e financeiros necessários para a 

concretização da mesma. O facto de a escola se encontrar no primeiro ano de agregação, no 

âmbito do processo de reorganização da rede escolar do concelho e ainda não ter definidos todos 

os órgãos de gestão, impediu que ao longo deste ano letivo os alunos da escola participassem, 

dentro do horário escolar, em qualquer atividade que se desenvolvesse no exterior da mesma. 

Pessoalmente, considero que os obstáculos que se colocam a nível burocrático prejudicam 

grandemente a realização de atividades que podem contribuir para o desenvolvimento pessoal e 

motivacional dos alunos.  
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A última dificuldade relacionou-se com o envolvimento dos pais e encarregados de educação 

na vida escolar dos alunos. No PIPS havia proposto uma sessão de esclarecimento para pais sobre 

segurança na Internet. Esta sessão iria ser preparada e apresentada aos pais pelos alunos, sendo 

estes os principais condutores da sessão de apresentações e posteriormente da discussão/debate 

sobre o tema abordado. Relativamente a esta atividade, tal como já referi anteriormente na 

subseção 3.2.7, foram realizados todos os esforços possíveis para que os pais pudessem participar, 

no entanto, tal não se veio a verificar. 

Relativamente às limitações do projeto, considero que estas se prendem essencialmente com 

a sua validade e representatividade externa. O número reduzido (22) de alunos, alvo deste projeto 

de intervenção, não constitui uma amostra suficientemente representativa para que os resultados 

obtidos possam ser transpostos como um estudo indicativo da forma como os jovens destas idades 

encaram a segurança na Internet. No entanto, saliento que, no que diz respeito à minha análise do 

questionário inicial sobre hábitos de utilização da Internet (3.1), os resultados obtidos encontram-se 

na mesma linha que os resultados obtidos de estudos de âmbito nacional, nomeadamente, o 

estudo realizado pela OberCom a “A Internet em Portugal – Sociedade em Rede 2014”. 

5.2. Recomendações 

Como recomendações, e baseando-me na principal limitação assinalada, seria interessante, 

desenvolver o estudo, integrando alunos dos mesmos anos mas de contextos diferentes, no sentido 

de analisar comparativamente os resultados obtidos. 

5.3. Conclusões 

No sentido de verificar se os objetivos propostos no meu projeto foram efetivamente 

cumpridos, optei por, nesta seção, identificar os objetivos e a forma como considero que estes 

foram ou não atingidos. 

Quanto ao primeiro objetivo formulado, compreender a forma como os alunos encaram a 

segurança na Internet, considero que este foi cumprido, na fase de desenho e na fase de avaliação. 

Na fase de desenho apliquei um questionário inicial, que versava sobre os hábitos de 

utilização da Internet, que me permitiu aferir da forma como estes fazem uso da Internet, 

nomeadamente no que diz respeito ao acesso e à ligação, às atividades que realizam e tempo 

despendido nas mesmas, à utilização de redes sociais, à veracidade dos dados que utilizam quando 

navegam na Internet, às preferências de contactos (mundo online em oposição ao contacto direto), 
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à consciência dos riscos existentes e identificação dos mesmos, aos comportamentos assumidos 

online e respetivas consequências, e à gestão do uso da Internet. 

Na fase de avaliação, apliquei um questionário final, no qual constava uma questão direta e 

aberta (Dá a tua opinião, sobre a forma como encaras a Segurança na Internet.) relativamente a 

este objetivo, sendo que, pelos resultados obtidos e já expostos no capítulo 4, se pode compreender 

a forma como os alunos desta turma encaram o assunto e a sua forma de atuação, no que 

concerne ao mesmo. 

Relativamente ao segundo objetivo, incentivar os alunos a debater a problemática da 

segurança na Internet, considero que este foi amplamente concretizado. Os alunos na realização 

dos seus projetos de grupo (em sala de aula) tiveram que investigar, debater e selecionar 

informação sobre o tema. Participaram no seminário “Segurança na Internet” e realizaram as 

apresentações dos seus projetos de grupo. No decorrer destas atividades, foram sempre 

incentivados a debater e a questionar tudo o que considerassem relevante, nomeadamente 

preocupações, anseios e desejos. Uma das questões mais pertinentes que muitos alunos 

colocaram, foi “Qual o procedimento correto para conhecermos pessoalmente alguém, que se 

identifica connosco online, sem corrermos riscos?”. Esta questão é indicativa das discussões que se 

levantam entre alunos e com professores, quando se incentiva o debate destas problemáticas. 

O terceiro e último objetivo, fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet, está intimamente ligado ao segundo, e embora exista uma inerente 

dificuldade, na verificação ou não do seu cumprimento, considero que este foi cumprido. O 

cumprimento do mesmo pode ser aferido, quer pelas questões levantadas pelos alunos no decorrer 

das diversas atividades realizadas no âmbito do projeto (como a questão já identificada 

anteriormente), quer pelas respostas obtidas à questão 9 do questionário final. Embora toda a 

questão 9 faça alusão à forma como o projeto contribuiu para o aumento dos conhecimentos dos 

alunos sobre o tema, os resultados obtidos na questão 9.4 (Após este projeto vou tomar mais 

atenção à forma como utilizo a Internet), são os que mais identificam uma mudança de 

comportamento por parte dos alunos. Apesar de quatro alunos se mostrarem indiferentes, existem, 

respetivamente, catorze e quatro alunos, que concordam ou concordam completamente com a 

afirmação. 

Pode-se assim concluir, que relativamente ao cumprimento dos três objetivos gerais 

propostos no projeto de intervenção, estes foram atingidos. 
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Tal como justifiquei, aquando da realização do meu PIPS, todo o projeto de intervenção 

decorreu em torno do tópico segurança na Internet, porque, para além de ser um assunto ao qual 

atribuo extrema importância e no qual me empenho convictamente em divulgar e debater, é 

também parte integrante das metas curriculares a atingir por parte dos alunos que frequentam a 

disciplina de TIC no 8º ano de escolaridade. Assim, os objetivos gerais especificados articularam-se 

com os objetivos curriculares da disciplina, tendo estes sido cumpridos e avaliados, com base nas 

grelhas de observação e avaliação utilizadas para proceder à avaliação dos alunos à disciplina.  

5.4. Reflexão autocrítica do processo de aprendizagem 

Concluída a minha intervenção e realizado o balanço final do projeto, realizarei nesta secção 

uma reflexão sobre as competências profissionais que adquiri ou desenvolvi, tendo por referência o 

perfil geral de desempenho profissional do educador de infância e dos professores dos ensinos 

básico e secundário docente que se encontra definido legalmente no Decreto-Lei n.º240/2001 de 

30 de agosto de 2001 e que serve de referência à organização e acreditação dos cursos de 

formação inicial de professores. Ao analisar o referido documento pode deduzir-se que, sendo os 

professores um dos principais agentes de todo o processo de ensino, é essencial que estes 

possuam e desenvolvam competências que lhes permitam realizar eficientemente esta tarefa, 

contribuindo para a qualidade do ensino providenciado aos alunos. Se, em tempos, a tarefa de 

professor se limitava apenas à transmissão de conhecimentos técnicos, atualmente, para 

desempenhar a função, outras exigências se colocam. A profissão de professor exige que este se 

encontre preparado em várias dimensões de atuação, devendo este ter uma visão integrada e 

participar articuladamente com os restantes agentes educativos nas dimensões profissional, social e 

ética, desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, participação na escola e relação com a 

comunidade escolar e desenvolvimento profissional ao longo da vida. 

Desta forma e fazendo um balanço global das minhas aprendizagens, considero que ao longo 

do meu estágio tive a oportunidade de desenvolver várias competências que se integram e articulam 

pelas diferentes dimensões do que é ser professor. 

Desde a minha chegada à escola que fui muito bem recebida e integrada em toda a 

comunidade educativa. O efeito deste fator refletiu-se na minha forma de interagir e maneira de 

estar, tendo encarado este ano de estágio como sendo uma profissional pertencente àquela escola. 

Tentei adotar uma postura colaborativa e aberta, sempre recetiva a críticas construtivas que me 

levassem a melhorar e a aprender a aprender. 
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Comecei por ir observar algumas aulas da minha orientadora, e dum momento para o outro, 

já nos encontrávamos perfeitamente sintonizadas, nomeadamente no que concerne ao meu 

envolvimento nas atividades de planificação das atividades letivas, no delineamento de estratégias 

adequadas e na participação ativa em sala de aula num regime de codocência. Todos estes aspetos 

contribuíram para o desenvolvimento das minhas competências pedagógico-didáticas, o que se 

mostrou muito proveitoso e me proporcionou uma experiência enriquecedora de codocência. 

Mantive um bom relacionamento com os alunos (não só os da turma em que intervencionei no 

âmbito do meu projeto, mas de todas as outras com que tive contato no âmbito do estágio, o que 

pode ser consultado no meu portefólio de estágio, no separador “Outras Atividades”), tentando 

sempre apoiá-los nas suas dificuldades, dentro e fora da sala de aula, adotando uma atitude 

motivadora e recetiva às problemáticas que me colocaram. 

As competências de investigação e reflexão também saíram reforçadas, já que recolhi, 

analisei e avaliei dados de diversas fontes, tais como literatura, questionários, observações, 

conversas e registos reflexivos diários. 

No âmbito do meu projeto de intervenção, contribui ainda com a organização de atividades 

que foram anexadas ao plano anual de atividades do agrupamento, em articulação com o projeto 

educativo, interagindo com os restantes membros da comunidade escolar, nomeadamente pais (por 

intermédio da diretora de turma) e Câmara Municipal. Relativamente a este aspeto, devo 

acrescentar que tive a minha primeira experiência negativa, ao longo da minha experiência 

profissional. No entanto, a minha experiência de vida (provavelmente pouca) leva-me a crer que 

vivências menos positivas num dado momento, podem ser a alavanca de mudança e transformação 

para algo positivo. 

Considerando a minha prévia experiência de lecionação, admito que esta tenha contribuído 

para que me apropriasse da escola e esta de mim, visto já ter algum conhecimento do 

funcionamento organizativo das escolas portuguesas. De qualquer modo, a chegada a uma nova 

escola é sempre uma incógnita e há sempre um nervoso miudinho de expetativa. 

Na minha opinião pessoal, o investimento na formação e na aquisição de novos 

conhecimentos (através de formações, ou por autodidatismo) deve ser uma constante ao longo da 

vida. Concretamente, no que se refere ao profissional docente, este acaba por ser um fator ainda 

mais premente, relacionando-se diretamente com a qualidade de ensino que proporciona. Assim, e 

embora ainda tenha muito a aprender, enriqueci-me mais um pouco, enquanto profissional e 

pessoa. 

http://taniammferreira.wix.com/portefolioestagio
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Anexos 

Anexo 1 – Matriz da grelha de observação  

 

Data: Aula nº 

Sumário  

 

Materiais  

 

Atividades 

realizadas 

 

Instrumentos 

de recolha 

 

Reflexão Aspetos referenciados nas minhas reflexões: 

Comportamento dos alunos; 

Empenho dos alunos; 

Resolução de conflitos; 

Adequação e articulação das estratégias e métodos de ensino; 

Outros comentários; 

 

 

 



81 
 

Anexo 2 – Matriz da grelha de observação dos alunos 
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Nunca (N) Raramente (R) Algumas Vezes (A) Muitas Vezes (M) Sempre (S) 
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Anexo 3 – Resultados da ficha diagnóstico 

 

Grupo I – Utilização do computador 

 

Tens computador em casa? 

 

 

 

Onde está colocado? 

 

 

 

O computador é usado … 

 

 

Que tipo de computador é? 
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Que sistema operativo usa? 

 

 

 

 

Em caso de resposta “Outro”. Qual? 

 

 

 

 

Já usaste algum computador da escola? 

 

 

 

 

 

Com que finalidade? 
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Em caso de resposta “Para outro fim”. 

Qual? 

 

Foram identificadas as seguintes finalidades: 

Ver filmes; 

Ouvir música; 

Consultar o Youtube. 

 

 

Tens alguma conta de correio eletrónico?

 

 

Grupo II – Conhecimentos prévios 

 

As questões colocadas no grupo II tinham como finalidade aferir os conhecimentos prévios dos 

alunos relativos à disciplina. 

A distribuição de negativas e positivas encontra-se representada no gráfico seguinte: 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
95% 

5% 

Sim Não

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9% 

91% 

%
 d

e
 a

lu
n

o
s 

Resultados gerais 

Nº de Negativas Nº de Positivas



85 
 

A distribuição pelos diferentes níveis classificativos encontra-se representada no gráfico seguinte: 

 

 

O seguinte gráfico apresenta a média da turma e o desvio da mesma: 
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Anexo 4 – Proposta de trabalho 

 

Projeto “Segurança na Internet: Uma aprendizagem para o presente” 

O projeto tem como propósito a criação de um sítio na Internet. Este será um projeto conjunto de toda a 

turma, em que cada grupo participará com uma parte. O tema principal é “Segurança na Internet”. Dentro 

deste tema, cada grupo tratará um subtema. Os subtemas a tratar serão selecionados e sorteados pelos 

diferentes grupos. 

 

Objetivos do projeto 

Incentivar os alunos a debater a problemática da segurança na Internet;  

Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da Internet; 

Criar, editar e publicar um sítio na Internet (web site), utilizando um modelo de páginas já existente na 

Internet; 

 

Orientações   

A estrutura geral do site será a seguinte:  
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Devem começar por pensar ou investigar, qual o modelo de página que pretendem. Existem inúmeros 

sítios na Internet que vos apresentam ferramentas para criarem sítios na Internet com base num 

modelo. Alguns exemplos são o Google Sites, o Google+, a plataforma Moodle, o Facebook ou o Blogger. 

 

Para desenvolverem o vosso trabalho, cada grupo deverá tentar responder às seguintes questões: 

O que são? (definir) 

Para que servem? 

Exemplos. 

Oportunidades (vantagens) e riscos (desvantagens) da sua utilização. 

Regras de utilização. 

Cuidados a ter. 

 

Tenham em atenção que: 

O site deve ter título e este deve ser bem visível. 

Criem uma página de contactos no vosso site. 

Após criada uma estrutura (esquema, modelo, layout), devem tentar mantê-la.  

Sugestão: Escolham uma estrutura e mantenham-na. Estar sempre a realizar alterações deste 

tipo, vai fazer com que percam muito tempo desnecessariamente. 

Criem ou adaptem os conteúdos (ex. textos, imagens, vídeos, músicas) de acordo com o tema 

que escolheram. Por exemplo, se estiverem a falar sobre a região de Portugal “Alentejo”, e 

forem colocar uma música, coloquem uma música do Alentejo e não do “Algarve”. 

Integrem e formatem (tratar) os conteúdos que criarem ou adaptarem; 

Podem utilizar informações provenientes de outras fontes, desde que, respeitem os direitos de 

autor e identifiquem sempre a fonte (autor e ano).  

Tenham atenção à veracidade e fiabilidade das informações que utilizarem (a informação que 

colocarem deve ser verdadeira e fiável). Sugestão: Consultem sítios na Internet, em que os 

autores ou organizações que as publicam se encontrem bem identificados. 

 

Não se esqueçam de: 

Criar uma pasta Imagens, na qual, devem guardar todas as imagens que utilizarem no vosso 

trabalho; 

Criar uma pasta Textos, na qual, devem guardar todos os textos que utilizarem no vosso 

trabalho; 
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Preencher a ficha de pesquisa que já realizaram nas aulas anteriores e que guardaram como 

modelo; 

Enviar a vossa ficha de pesquisa (em ficheiro anexo) para o nosso email. O email deve conter o 

assunto, apresentação, o vosso tema e despedida. 

Depois de todo o trabalho realizado, enviar um email, com o endereço do vosso site para o 

nosso email. Tal como no ponto anterior, o email deve conter o assunto, apresentação, o 

endereço e despedida. A entrega do projeto (ou seja, data de envio email) deve ser realizada até 

ao dia 22 de janeiro de 2014, último dia de aulas da disciplina. 

 

Para apoio à realização dos vossos trabalhos ou outras dúvidas que possam ter referentes à disciplina, 

encontra-se disponível no endereço https://groups.google.com/forum/#!forum/asminhasduvidas, 

um grupo de apoio a dúvidas. Neste espaço serão também colocados alguns conteúdos que vos podem 

ser úteis, tais como por exemplo, ferramentas web, que existem e que podem utilizar. Podem e devem 

participar, é um espaço vosso. 

 

Um tema principal que será abordado, ao longo do decorrer da disciplina é “Segurança na Internet”, 

neste sentido, também se encontra disponível no endereço 

https://groups.google.com/forum/#!forum/debatesegurancanainternet, um grupo que pretende 

abordar esta temática. Neste grupo podem aceder a sites fidedignos e debater ou levantar questões 

sobre o tema em causa.  

 

Critérios de avaliação e ponderações 

Cumprimento das orientações dadas (30%); 

Utilização adequada de estratégias no desenvolvimento do projeto (40%); 

Utilização de recursos diversificados (e.g. textos, imagens, vídeos, músicas) (10%); 

Criatividade (10%); 

Veracidade e fiabilidade da informação (10%); 

  

https://groups.google.com/forum/#!forum/asminhasduvidas
https://groups.google.com/forum/#!forum/debatesegurancanainternet
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Anexo 5 – Resultados do questionário Hábitos de utilização da Internet 

 

 

Distribuição por idades 

 

 

 

 

Distribuição por sexo 

 

 

 

 

Tens acesso a computador em casa? 
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Que tipo de utilização fazes do 

computador? 

 

 

 

 

Além das tarefas que realizas para a 

escola, quantas horas por dia passas no 

computador? 

 

 

 

Alguém em tua casa controla o tempo em 

que estás no computador? 

 

 

Usas alguma rede social? 
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8.1. Qual? 

Dentro da opção Outra, foram identificadas as 

seguintes redes sociais: Instagram, Ask.fm, 

Tumblr, Skype e Google+. 

 

 

 

Quando te registaste na rede social, 

todos os dados inseridos correspondiam 

à verdade (e.g. idade, fotografia)? 

 

 

Quantos amigos tens adicionados à tua 

conta? 

 

 

Conheces todos os teus contactos da 

rede social (e.g. Facebook)? 
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Já chegaste atrasado(a) a um 

compromisso porque estavas online 

numa rede social? 

 

 

 

 

Preferes ficar na Internet do que sair 

com amigos? 

 

 

 

 

Já houve noites em que dormiste menos 

de 4 horas para ficar online numa rede 

social? 

 

Já marcaste encontros online? 
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Já fizeste refeições em frente ao 

computador enquanto estavas na 

Internet? 

 

 

 

Quando acordas vais ver se há novidades 

online, por exemplo nas redes sociais? 

 

 

 

 

É mais fácil falar com as pessoas na 

Internet do que cara a cara? 

 

 

Quando precisas de conversar/desabafar 

com alguém recorres às redes sociais? 
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Nos últimos meses já passaste vários dias 

seguidos sem ir à Internet? 

 

 

 

Utilizas ou já utilizaste a Internet para 

visitar conteúdos para adultos? 

 

 

 

Já tentaste esconder aos outros o 

número de horas que passas nas redes 

sociais? 

 

 

Já faltaste às aulas porque ficaste na 

Internet até tarde? 
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Às vezes jantas à pressa para ir para o 

computador? 

 

 

 

Já tentaste passar menos tempo no 

computador/Internet e não conseguiste? 

 

 

 

Costumas dialogar com o teu 

encarregado de educação sobre a 

utilização da internet? 

 

 

Em relação aos potenciais perigos da 

Internet considero-me: 
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Consideras que existem riscos na 

utilização das redes sociais? 

 

 

28.1 

Se respondeste que sim à questão 

anterior. Diz quais? 

No geral, os riscos identificados pelos alunos da 

turma foram: ”Existem pedófilos que nos 

tentam enganar”, “Pode haver pedófilos ou 

coisa do género, mas metem fotos de crianças 

e informação como se fossem crianças, a 

marcar encontros com outras crianças; 

Também existem alguns vírus.”, “Pirataria”, 

“Pedófilos, raptores”, “Suborno mental”, 

“Hackers, vírus”, “porno”, “Falar com 

estranhos”. Também houve alguns alunos, que 

consideram que existem perigos, mas não 

sabem bem quais, o que se pode verificar com 

base nas respostas: “não sei”, “sei lá”, “bués”. 

Preocupas-te com os dados pessoais que 

divulgas na Internet (e.g. fotos, 

contactos, outros)? 

 

 

 

Já tiveste algum percalço nas redes 

sociais? 
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30.1 Se respondeste que sim à questão 

anterior. Diz quais? “Tentaram marcar um 

encontro comigo, uma pessoa muito mais 

velha…” (Aluno/Aluna, 8ºB) 

Alteras a tua palavra-passe regularmente 

nas redes sociais? 

 

 

 

Os teus pais são teus amigos na rede 

social? 

 

 

Os teus pais sabem a tua palavra-passe 

de acesso ao teu perfil nas redes sociais 

que frequentas? 
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Anexo 6 – Planos de aula 

 

Plano de Aula Observada 1 

Aulas nº 7 e 8 Data: 08/01/2014 Hora: 8:45 – 10:15 Duração: 90 minutos 

Sala: S29 Ano/Turma: 8ºB Nº de alunos: 22 

Sumário: Criação de uma caixa de correio eletrónico. Fóruns, chats e pesquisa de informação. Divisão da turma em 

grupos. Escolha do tema e subtema do trabalho de projeto. Criação de um site na web. Questionário sobre hábitos de 

utilização da Internet. 

Supervisor: José Osório Orientadora Cooperante: Ana Loureiro Estagiária: Tânia Ferreira 

 

Conteúdos desenvolvidos Competências a desenvolver 

Domínio: Informação 

Pesquisa de informação Pesquisar informação na Internet, de acordo com uma temática preestabelecida. 

Análise de informação 

Analisar a informação disponível, recolhida no âmbito de um trabalho específico, 

de forma crítica e autónoma. 

Respeitar os direitos de autor. 

Gestão da informação 
Gerir, de forma eficiente, dados guardados na Internet. 

Garantir a segurança dos dados. 

Domínio: Comunicação e Colaboração 

Conhecimento e utilização 

adequada e segura de diferentes 

tipos de ferramentas de 

comunicação e as regras de 

conduta e de funcionamento de 

cada ambiente digital 

Identificar diferentes ferramentas de comunicação, sabendo selecionar a(s) 

adequada(s). 

Conhecer e utilizar o correio eletrónico em situações reais de realização de 

trabalhos práticos. 

Utilizar fóruns na Internet de forma segura e adequada, em situações reais de 

realização de trabalhos práticos. 

Conhecer e utilizar mensageiros instantâneos e salas de conversação em direto 

(chats) de forma segura e adequada, em situações reais de realização de 

trabalhos práticos. 

Conhecer e adotar normas de conduta nas situações comunicacionais em linha. 

Uso da língua e adequação 

linguística aos contextos de 

comunicação através da Internet 

Conhecer diferentes usos da língua associados aos contextos de comunicação 

através da Internet. 

Adequar o uso da língua aos contextos de comunicação na Internet. 

Comunicação e colaboração em 

rede 

Participar em ambientes colaborativos na rede como estratégia de aprendizagem 

individual e como contributo para a aprendizagem dos outros, através da partilha 

de informação e conhecimento, usando plataformas de apoio ao ensino e 
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Conteúdos desenvolvidos Competências a desenvolver 

aprendizagem. 

Utilizar as redes sociais de forma segura e responsável para comunicar, partilhar e 

interagir. 

Domínio 

Sítios na Internet 

Criar, editar e publicar um sítio na Internet, com base num projeto negociado e 

estabelecido na turma ou decorrente de trabalho de pesquisa anterior, utilizando 

as funcionalidades elementares de ferramentas de edição e produção de 

hiperdocumentos, disponíveis na Internet. 

Nota: A tabela seguinte contém os conteúdos e competências trabalhados em todas as planificações 

propostas, pelo que apenas se procede à sua apresentação na primeira planificação. Nas restantes 

planificações procede-se à sua eliminação, por uma questão de não repetição de informação. 

Atividades e estratégias 

(90 m) 

Tempos 

(min.) 

Recursos / 

Materiais 

Avaliação 

Chamada e sumário; 

Questionário inicial sobre Hábitos de Utilização da Internet; 

Apresentação / discussão sobre ferramentas web;  

Criação de email; 

Apresentação do projeto à turma; 

 Conversa com os alunos sobre o tema “Segurança na Internet”; 

Criação de grupos de trabalho; 

Sorteio dos diferentes subtemas pelos grupos; 

Inscrição dos alunos num fórum sobre o tema “Segurança na 

Internet”; 

Inscrição dos alunos num grupo de dúvidas (sobre o projeto ou 

outra questão técnica); 

Criação dum sítio na Internet;  

Início de pesquisas por parte de cada grupo sobre cada um dos 

subtemas. 

2 

10 

20 

5 

5 

15 

2 

2 

2 

 

2 

 

10 

15 

Computador; 

Videoprojetor; 

Software: 

Internet Explorer 

/Google Chrome; 

Documento 

Indicações para o 

trabalho de 

projeto; 

Grelha Subtemas; 

Ficha modelo de 

pesquisa. 

 

 

Grelha de 

observação; 

Grelha de 

observação 

dos alunos; 
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Plano de Aula Observada 2 

Aulas nº 9 e 10 Data: 15/01/2014 Hora: 8:45 – 10:15 Duração: 90 minutos 

Sala: S29 Ano/Turma: 8ºB Nº de alunos: 22 

Sumário: Continuação da criação dos sítios na Internet, para o trabalho de projeto. 

Supervisor: José Osório Orientadora Cooperante: Ana Loureiro Estagiária: Tânia Ferreira 

 

Atividades e estratégias 

(90 m) 

Tempos 

(min.) 

Recursos / 

Materiais 

Avaliação 

Chamada e sumário; 

Apresentação do documento Segurança na Internet; 

Continuação do desenvolvimento do sítio na Internet; 

2 

15 

73 

 

 

Computador; 

Videoprojector; 

Software: 

Internet Explorer 

/Google Chrome; 

Documento 

Segurança na 

Internet 

 

 

Grelha de 

observação; 

Grelha de 

observação dos 

alunos; 
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Plano de Aula Observada 3 

Aulas nº 11 e 12 Data: 22/01/2014 Hora: 8:45 – 10:15 Duração: 90 minutos 

Sala: S29 Ano/Turma: 8ºB Nº de alunos: 22 

Sumário: Conclusão do trabalho de projeto. 

Supervisor: José Osório Orientadora Cooperante: Ana Loureiro Estagiária: Tânia Ferreira 

 

Atividades e estratégias 

(90 m) 

Tempos 

(min.) 

Recursos / 

Materiais 

Avaliação 

Chamada e sumário; 

Conclusão da construção de sítio na Internet; 

Explicitação e preenchimento do modelo de relatório individual 

(apenas para quem tivesse tempo); 

2 

73 

15 

 

 

Computador; 

Videoprojector; 

Software: 

Internet Explorer 

/Google Chrome; 

Modelo de 

relatório individual 

(pré-preenchido) 

 

 

Grelha de 

observação; 

Grelha de 

observação 

dos alunos; 
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Plano de Aula 4 (Complementar) 

Aula Complementar Data: 12/05/2014 Hora: 13:15 – 14:00 Duração: 45 minutos 

Sala: S29 Ano/Turma: 8ºB Nº de alunos: 22 

Sumário: Preparação da sessão de apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto “Segurança na 

Internet: uma aprendizagem para o presente”. 

Supervisor: José Osório Orientadora Cooperante: Ana Loureiro Estagiária: Tânia Ferreira 

 

Atividades e estratégias 

(45 m) 

Tempos 

(min.) 

Recursos / 

Materiais 

Avaliação 

Chamada e sumário; 

Conversa com os alunos: Preparação da apresentação do projeto de 

turma; 

Realização de resumo; 

Envio de email com o mesmo em anexo; 

2 

10 

 

30 

3 

 

Computador; 

Software: 

Internet Explorer 

/Google Chrome; 

Grelha de 

observação; 

Grelha de 

observação 

dos alunos; 
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Plano de Aula 5 (Complementar) 

Aula Complementar Data: 27/05/2014 Hora: 12:05 – 12:50 Duração: 45 minutos 

Sala: S29 Ano/Turma: 8ºB Nº de alunos: 22 

Sumário: Sessão de apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto “Segurança na Internet: uma 

aprendizagem para o presente”. 

Supervisor: José Osório Orientadora Cooperante: Ana Loureiro Estagiária: Tânia Ferreira 

 

Atividades e estratégias 

(45 m) 

Tempos 

(min.) 

Recursos / Materiais Avaliação 

Entrega de materiais aos alunos; 

Apresentações; 

Discussão sobre o tema; 

Aplicação do Questionário Final; 

2 

18 

15 

10 

 

 

Computador; 

Videoprojector; 

Software: 

Internet Explorer /Google Chrome; 

Cartões com resumos dos alunos; 

Cartas com questões/situações 

elaboradas pelos alunos; 

Página inicial com hiperligações 

para os trabalhos de cada grupo; 

Questionário Final; 

Grelha de 

observação; 

Grelha de 

observação 

das 

apresentações

; 
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Anexo 7 - Matriz da grelha de avaliação dos projetos 

 
Ano/Turma 

8ºB Projeto “Segurança na Internet: Uma aprendizagem para o presente” 

Data: 

Critérios 

Cumprimento 

das 

orientações 

dadas 

 

Utilização 

adequada de 

estratégias no 

desenvolvimento 

do projeto 

Utilização de 

recursos 

diversificados 

(e.g. textos, 

imagens, 

vídeos, 

músicas) 

Criatividade 

Veracidade 

e 

fiabilidade 

da 

informação 

Total 

Ponderação 30% 40% 10% 10% 10% 100% 

Nº Nome       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

 

Resultados globais 

Nº de 

negativas 
Nº de Positivas Média Desvio 
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Anexo 8 - Matriz da grelha de avaliação oral do projeto 

 

 Conteúdo Expressão oral Expressão 

corporal 

Outros aspetos 
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Cotação: Avaliar cada parâmetro de 1 a 5. 

Grupo nº1               

              

Grupo nº2               

              

Grupo nº3               

              

Grupo nº4               

              

Grupo nº5               

              

Grupo nº6               

              

Grupo nº7               

              

Grupo nº8               

              

Grupo nº9               

              

Grupo nº10               

              

Grupo nº11               

              

Observação: A apresentação dos trabalhos foi realizada, já findo semestre, pelo que a presente 

grelha, serviu, apenas, para realizar uma apreciação global das apresentações, não contando esta 

para a avaliação dos alunos na disciplina de TIC.  
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