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Resumo 

 

 
“Reflectir sobre o tema do computador na 

educação significa reflectir não a respeito do 

computador, mas reflectir sobre a educação.” 

 
Ellis 

 
 

Pretende-se através deste projecto explicar as potencialidades educativas das TIC no ensino 

básico através de dois estudos efectuados em duas escolas do Ensino Básico. Para conclusão 

do estudo, além das ferramentas utilizadas, foram elaborados inquéritos que facilitassem 

dados concretos e precisos relativamente à participação dos alunos em actividades que 

englobam o Processamento de texto, A Internet/Web e o E-mail.  

Após a recolha dos mesmos e respectiva análise final, torna-se mais fácil adaptar as TIC no 

meio educativo de forma a rentabilizar este tipo de ensino e concretizar os objectivos 

estabelecidos. 
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1. Introdução 

A perspectiva de que a vida do indivíduo se reparte em duas fases, vida escolar e vida 

profissional, deixou de fazer sentido no contexto actual, dado que a educação e a formação se 

tornaram uma necessidade constante. Por isso, o investimento nos recursos humanos e na 

formação continua desses é fundamental para uma economia de sucesso e para o equilíbrio 

social. “A União Europeia apostou em tornar-se, nesta década, a economia do conhecimento 

mais competitiva e dinâmica a nível mundial e, para o conseguir, terá que investir fortemente 

nas TIC e na Educação.” (Ponte, J., 1988).  

Cada vez mais, existe uma grande aposta na utilização das TIC num contexto educativo para 

poder responder nomeadamente a necessidades de formação ao longo da vida por parte dos 

cidadãos. As TIC são, actualmente, um dos factores mais relevantes de uma sociedade que 

está em constante desafio no sistema educativo a que tem de ser capaz de responder 

rapidamente, antecipar e mesmo promover esse sistema educativo e a capacidade humana de 

pensamento. (Ponte, J., 1988).  

Neste âmbito a Câmara Municipal de Gondomar estabeleceu um programa inserido no 

Projecto da Iniciação Básica à Informática continua que foi implementado em duas salas de 

aula inseridas em actividades que fomentassem a utilização das TIC como mais um recurso 

educativo. Este estudo pretendeu determinar qual o grau de participação dos alunos em 

algumas dessas actividades nomeadamente Processamento de Texto, Internet/Web e E-mail, 

etc.  

1.1. Objectivos 

Este trabalho tem como objectivo, além de fazer um enquadramento teórico acerca da 

importância que as TIC assumem em contexto educativo, o estudo da utilização de 

determinadas TIC em duas escolas do Ensino Básico, nomeadamente o estudo da utilização 

do computador, da Internet, do E-mail, entre outros num contexto educativo. 

Assim, ao longo deste ano, tentou-se desenvolver um projecto que permitisse uma efectiva 

implementação e avaliação das TIC em contexto educativo. 

Como nos refere Sarmento (1988): “Actualmente, vivemos numa sociedade onde o 

computador assume, cada vez mais, uma importância significativa no dia-a-dia de cada 

cidadão. Neste sentido, a escola como meio socializador da criança, não se pode alhear da 

utilização deste recurso educativo nas suas salas de aula, até porque utilizá-lo significa 
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aproveitar o seu potencial fascinante e educativo como factor de motivação dos alunos e dos 

professores, tendo sempre em consideração a dinâmica da aprendizagem. 

Se o nosso sistema educativo quer assumir como principal preocupação a formação de 

pessoas capazes de uma inserção crítica e criativa no mundo actual, dominar as TIC torna-se 

primordial na educação dos nossos alunos”. 

O aparecimento do computador revo lucionou e desenvolveu a comunicação de tal forma, que 

se torna indispensável integrar o mesmo no meio educativo, posicionando-o nas escolas e 

outras instituições. 

Estas últimas fazem ponte de maneira a proporcionar a socialização do aluno, pois utilizar o 

computador é resultado de aproveitamento e desenvolvimento das capacidades cognitivas dos 

seus utilizadores, motivando-os e dinamizando a aprendizagem. 
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1.2. Enquadramento  

O estudo foi realizado em duas escolas do Ensino Básico, Lomba e Vilarinho. 

Talvez se questione: O porquê, de duas escolas e não uma? 

Caso o trabalho fosse executado apenas numa escola, não existiriam conteúdos de 

comparação “TIC” que permitissem determinar objectivos significativos de introdução no 

terreno, favoráveis ao desenvolvimento do ensino. 

Para tais objectivos, em Portugal e no âmbito das TIC na Educação, o Ministério da Educação 

acreditou centros de competência com o objectivo de formar pólos que promovessem a 

reflexão, estudo e investigação, bem como de apoio à preparação e ao desenvolvimento de 

projectos específicos apresentados pelas escolas, proporcionando a participação dos docentes 

e outros actores educativos em actividades conjuntas. 

A sua principal missão ao longo de quatro anos de existência centra-se no acompanhamento 

técnico-pedagógico dos projectos das escolas e, nalguns casos, têm estado envolvidos em 

projectos nacionais e internacionais que ocorrem sobre o impacto das TIC na aprendizagem e 

na formação à distância. 

A experiência acumulada desde centros e o facto de conhecerem de perto a realidade das 

escolas colocam-nos numa melhor situação para funcionarem como centro de avaliação das 

experiências e para estudo de novos ambientes de aprendizagem. 
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1.3.  Metodologia  

Este sub-capítulo apresenta a metodologia da investigação usada neste trabalho. 

Assim, inicialmente é feita uma abordagem teórica sobre as TIC e a sua importância como 

ferramenta que pode ser utilizada no ensino. A metodologia utilizada nesta fase foi a pesquisa 

bibliográfica e Web. 

Para efectuar o estudo das potencialidades educativas das TIC no ensino básico, utilizou-se as 

seguintes ténicas de investigação e recolha de dados: 

 

I. Inquéritos realizados aos alunos, com o objectivo de aferir o modo como estes estão 

familiarizados com as TIC, quais as ferramentas que são capazes de utilizar, quais as suas 

características pessoais e meio social e familiar que pode afectar o modo de utilização das 

TIC. 

Foram distribuidos 31 inquéritos na sala de aula e foi explicado aos alunos o que se pretendia 

e qual a razão do estudo. A análise dos resultados dos inquéritos foi realizada através de 

gráficos utilizando o Microsoft Excel, que permitiram tirar informações precisas e conclusões. 

A utilização desta ferramenta foi escolhida devido à baixa complexidade dos dados e também 

à fácil utilização da mesma. 

 

II. Entrevistas realizadas às professoras, das turmas estudadas com o objectivo de 

averiguar as suas perspectivas relativamente à integração das TIC na sala de aula. 

 

III. Utilização do método Investigação – Acção, desenvolvido na sala de aula. 

Neste âmbito, as actividades desenvolvidas foram: 

 

* Pesquisa em páginas da WEB acerca de um assunto que estivesse em consonância com 

temas abordado pelo professor; 

* Escrita de pequenas frases ou textos que permitiram, ao mesmo tempo, a familiarização 

com o teclado e consequente reconhecimento e disposição das diversas letras; 

* Comunicação entre escolas ou outras entidades por intermédio de instrumentos de 

comunicação escrita como o correio electrónico. 

 

Por uma questão de organização, foram divididas as actividades realizadas em três grandes 

áreas, processamento de texto, Internet/Web e correio electrónico. Foi estabelecido quais as 
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estratégias e actividades que se consideraram fundamentais para a integração destas áreas na 

sala de aula.  

1) Nesta primeira fase consiste na criação de actividades passíveis de serem estudadas e 

realizadas pelos alunos das escolas do Ensino Básico.  

Estas actividades vão tentar que este instrumento pedagógico-didático funcione como um 

meio de cativar os alunos e proporcionar uma aprendizagem mais interessante, e incentivando 

os mais curiosos, traduzindo-se num factor determinante na concretização do sucesso 

educativo. 

 

2) A segunda fase consiste em que as estratégias desenvolvidas fossem de encontro às 

actividades estabelecidas no programa IBI, na medida em que, também ele tem como 

objectivo primordial “ir ao encontro da integração didáctica das TIC no 1º Ciclo do Ensino 

Básico”, promovendo “a aquisição de competências básicas em tecnologias de informação e 

comunicação”. (Sarmento, 1988).  

 

3) Nesta última fase é necessário estudar o impacto das TIC na organização escolar. 

Neste campo, há que ter atenção, por exemplo, (i) o papel das TIC no projecto da escola, (ii) o 

papel de projectos de investigação-acção de professores e (iii) as questões decorrentes da 

constituição entre grupos de professores e outros actores como instituições de formação, 

autarquias, empresas e organismos públicos. Para além dos estudos com carácter mais 

prospectivo, que consideram novas formas de funcionamento da instituição educativa ou as 

potencialidades deste ou daquele novo software ou equipamento que tomam por objecto 

fenómenos específicos da aprendizagem, do ensino e da organização escolar, há que 

estabelecer sinergias permanentes de avaliação que permitam fornecer indicadores sobre os 

efeitos gerais da introdução das TIC nas instituições escolares, promovendo os estudos 

necessários. 

É fundamental sublinhar as potencialidades de redes e intercâmbio entre as instituições e 

incentivar as já existentes (nem sempre divulgadas) ligações entre estas e as escolas do 

subsistema básico, em especial aquelas em que se desenvolve a prática pedagógica de forma 

articulada. 

 
As metodologias acima referidas foram aplicadas à seguinte unidade de análise: 

 

• Duas turmas do Ensino Básico do concelho de Gondomar. 
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1.4. Motivação 

A motivação para a realização deste trabalho adveio sobretudo de uma escolha pessoal por 

parte do tema que é bastante interessante investigar visto que é um recurso educativo e 

também indo ao encontro às necessidades das instituições às quais pertenço: Escolas E.B.1 de 

Gondomar, como docente. 

1.4.1.  Pessoal 
 

O interesse pelas potencialidades das TIC no Ensino Básico adveio de ser um tema em 

constante evolução e que os professores o possam integrar nas suas aulas, tirando partido das 

vantagens que advêm da sua utilização. 

Esta motivação foi sempre reforçada e incentivada pelo Dr. Constantino Lopes Martins, 

Professor de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia do Porto.  

Também a Câmara Municipal de Gondomar, esteve sempre a acompanhar desde o início este 

projecto dando o seu apoio com material, incentivos, com um plano de acção e dando 

perspectivas futuras na continuação deste projecto. 

A sua realização constituiu a conclusão de um projecto a nível pessoal, que durante os últimos 

meses me ocupou diariamente. 

Foi com agrado que assisti à evolução do Instituto Superior de Engenharia do Porto, que 

nestes últimos anos teve um enorme crescimento, quer ao nível do número de alunos, quer ao 

nível das instalações. No caso particular do Departamento de Engenharia Informática, essa 

evolução deu-se na melhoria das infra-estruturas de rede, no número de computadores e seu 

melhoramento, que acompanhou a evolução do hardware e software a nível global. 

Aqui conheci pessoas novas e ideais diferentes, que me irão acompanhar no meu restante 

percurso de vida. O sentimento de realização pela conclusão do curso, é em parte oposto ao da 

saudade e melancolia, que irei sentir por todos os bons momentos 

aqui passados. 

Espero que este relatório não possa apenas ser útil para a realização deste projecto, mas que 

possa também contribuir para que outras pessoas que se interessem pelo tema aqui abordado. 



  
 Potencialidades educativas das TIC no Ensino Básico 

2004 ISEP – Departamento de Engenharia Informática 7 
 

1.4.2.  Institucional 
 
A Câmara Municipal de Gondomar tem realizado planos desde 1996, com perspectivas 

futuras para o desenvolvimento das TIC nas Escolas do Ensino Básico de Gondomar. 

É uma Câmara com grandes apostas no Ensino com disciplinas de Educação Física, Natação e 

Informática. Este tipo de disciplinas são pós- laboral e trazem custos elevadíssimos para a 

Câmara, pois existem cerca de 68 Escolas do Ensino Básico em Gondomar, e para cada 

Escola existe um Professor em cada disciplina acima mencionada. 

Esse professor vai uma vez por semana à Escola, tirando o Professor de Natação, que os 

alunos deslocam se até à Piscina Municipal através de um Autocarro que a Câmara 

disponibiliza. 

Este trabalho enquadra-se nos objectivos e planos estratégicos desta instituição, uma vez que 

deseja criar, gerir e partilhar infra-estruturas de ensino-aprendizagem baseadas nas TIC. 

 

1.5. Organização da Dissertação 

A organização deste documento parte deste capítulo introdutório para uma contextualização 

mais abrangente deste trabalho, apresentada nos dois capítulos seguintes. 

No capítulo 2 apresentam-se um breve resumo das TIC, sobre o desenvolvimento curricular; 

Que tipo de ferramentas são importantes para o sistema educativo; O estudo do alcance de 

novos dispositivos de ensino-aprendizagem e a Introdução de novas Tecnologias em dois 

sentidos. 

No capítulo 3 são caracterizadas duas Escolas. A Escola E.B.1 da Lomba e de Vilarinho. Para 

além da sua caracterização é feito um estudo aprofundado sobre a utilização de determinadas 

TIC. 

No capítulo 4 apresenta-se a Reflexão crítica final com Impactos observados nas duas escolas 

e  as respectivas conclusões, apontando-se algumas diferenças entre estas duas realidades 

escolares e possíveis sugestões para trabalhos futuros. 

Em complemento aos capítulos que constituem esta dissertação, existem 2 anexos: 

• Anexo I – Inquérito ao Aluno sobre as TIC; 

• Anexo II – Inquérito ao Professor sobre as TIC. 
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2. Enquadramento teórico 

 
 

“Eles não sabem, nem sonham, 

que o sonho comanda a vida, 

que sempre que um homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança.” 

António Gedeão 

 
Este capítulo visa essencialmente o desenvolvimento e integração das TIC, no sistema 

educativo, mostrando que o mesmo não funciona de forma isolada mas em conjunto. 

 

2.1. Introdução 

Ao longo do tempo aprecebemo-nos do desenvolvimento significativo da comunicação e das 

tecnologias, como exemplo deste temos as “TIC”, logo torna-se fundamental qua as escolas 

integrem novos meios informáticos, caso contrário corre sérios riscos de cair em desuso. 

Entende-se por TIC o “conjunto de conhecimentos reflectidos quer em equipamentos e 

programas, quer na sua criação e utilização ao nível pessoal, educacional e empresarial. 

Das várias ferramentas, métodos e técnicas, o computador destaca-se, na medida em que é 

o elemento em relação ao qual existe uma maior interacção com a componente humana”. 

(Sérgio Sousa, 2001) 

As TIC constituem não só uma ferramenta ao serviço do processo de ensino-aprendizagem, 

mas principalmente um instrumento que propicia representar e comunicar o pensamento, 

actualizá- lo continuamente, resolver problemas e desenvolver projectos. A utilização das TIC 

favorece a articulação entre as diversas áreas do saber, proporcionando um aprofundamento 

de alguns conteúdos específicos e levando à produção de novos conhecimentos. 
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As TIC apresentam, assim, potencial para tornar a educação mais atractiva. Esta realidade só 

se verifica se for dada a opotunidade aos alunos de se envolverem em actividades 

significativas e autênticas  e/ou  responder a desafios e problemas.  

Como diz Adell (1997): “As TIC não são mais uma ferramenta didáctica ao serviço dos 

professores e alunos... elas são e estão no mundo onde crescem os jovens que ensinamos...”. 

É necessário utilizar as TIC, no sistema educativo português, pois como nos relata Adell 

(1997), elas acompanham o ciclo de vida dos nossos jovens, mas para o efeito é preciso 

fazermos um esforço contínuo no âmbito do desenvolvimento curricular de investigação e 

avaliação. 

Hoje em dia o uso das TIC no ensino representa ainda uma baixa percentagem no nosso país. 

Pelo que é fundamental efectuar análises prospectivas sobre as potencialidades e o impacto 

que as TIC podem causar no ensino de cada disciplina e na educação de populações escolares 

muito específicas (ex. alunos com necessidades especiais). Para além disso, são necessários 

materiais de apoio na utilização do novo software educativo e/ou equipamento (como 

calculadoras gráficas e sensores), assim como propostas de actividades a desenvolver pelos 

alunos.  

Ainda no campo do desenvolvimento curricular, é muito importante estudar o alcance de 

novos dispositivos de ensino-aprendizagem, por exemplo, o ensino à distância para Escolas 

públicas em casos específicos (alunos doentes, em comunidades isoladas, desportistas em 

estágio, etc.) bem como o interesse que estas podem tirar de recursos como as Intranets.  

De acordo com (Sarmento, 1988): “O grande uso das TIC por parte dos professores mais 

novos e, em particular, dos professores estagiários é, também, um sinal de confiança.”  Logo 

a utilização desta ferramenta, em conjunto com outras como a Internet, o Email, funcionando 

como indicadores. Podemos identificar outros indicadores, tais como: “A utilização de 

computadores no Ensino Básico é, uma nota positiva, paralelamente com o razoável parque 

informático na maioria das escolas do Ensino Básico, são igualmente encorajadoras as 

atitudes dos professores em relação a alguns aspectos das TIC no ensino: a maioria dos 

professores enfrenta positivamente estes desafios e reconhece a necessidade de formação e 

apoio para a sua promoção na utilização das TIC. Esta predisposição positiva face às novas 

tecnologias é condição fundamental de aquisição de competências básicas em TIC e de 

mudanças reais no terreno escolar.” (Sarmento,1988). 

Devemos inovar as formas de alcançar os objectivos estabelecidos e não tentar criar tudo à 

volta das TIC. As aulas com pergunta/resposta devem continuar, mas quem deve responder às 

questões é sempre o aluno com a ajuda da Internet, os trabalhos de casa poderão ser 
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reforçados individualmente quando enviados e corrigidos por e-mail, as dúvidas poderão ser 

“tiradas” à hora marcada com apoio à distância: a relação professor/aluno pode ser reforçada 

quando a família do aluno comunica com o professor por e-mail (se este tiver computador e 

ligação à Internet). 

Não devemos no entanto descorar a possiblidade de integrar acções de formação como 

universo do ensino enquadrando os próprios professores, de forma a que os mesmos se sintam 

motivados no que diz respeito ao valor das pedagogias tradicionais e das TIC. Não se trata de 

um adversário dos métodos tradicionais, mas um “dois em um” que se fundem, formando um 

só, em prol de um objectivo.  (ATINKSON, 1997). 
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2.2. As TIC na Educação 

As TIC, como nos refere (João Pedro da Ponte in Inovação, 2001), são “As Tecnologias de 

Informação e de Comunicação (TIC), mais do que simples instrumentos tecnológicos que se 

usam para conseguir este ou aquele objectivo, constituem um fenómeno cultural com 

profundas consequências para a identidade humana. Na verdade, elas não só estabelecem o 

quadro de possibilidades dos objectivos que se formulam, como definem (...) as comunidades 

virtuais” 

“As TIC contribuem para uma melhoria das aprendizagens ou, pelo contrário, têm efeitos 

mais negativos do que positivos ?” e, ainda: “Como é que a utilização das TIC pode mudar a 

escola ?” 

Com a evolução da sociedade da informação e consequente necessidade de uma rápida 

aprendizagem tecnológica e global dos cidadãos, cabe à escola cumprir esse objectivo da 

forma mais global possível, contribuindo assim, desde os mais novos, para a formação 

integral do cidadão com um futuro desempenho social cada vez mais dependente da 

tecnologia. 

É neste contexto que se justifica a integração das TIC nas escolas do Ensino Básico, 

sequência do trabalho já desejavelmente desenvolvido no pré-escolar com as TIC, e abrindo 

caminho para uma maior familiarização com esta área de conhecimento, posteriormente. 

(Sarmento, 1988). 

Por outro lado, as TIC nas escolas do Ensino Básico podem constituir um factor de incentivo 

ao diálogo entre alunos/professores, quebrando a monotonia estabelecida, que por vezes os 

docentes destas instituições estão destinados, podendo ser uma mais valia na formação de 

professores, na conquista de conhecimento de novos rumos e novos desafios adoptados por 

colegas, testando e avaliando as suas performances profissionais, trocando ideias, lançando 

projectos, etc. 

A integração das TIC na sociedade e na escola constitui um dos deveres para a mudança no 

pensamento educacional presente. Esta mudança desenha-se quer no espaço físico da sala de 

aula, transformando-a numa janela aberta para a rede de comunicação entre escolas, quer 

também no processo de aprendizagem ao permitir animar o desenvolvimento de meios 

informáticos orientados para o alargamento da actividade mental do aluno. (Sarmento, 1988) 

Neste aspecto as TIC podem executar um papel muito importante, tendo como espaço 

principal a sala de aula do ensino formal, para tal o ambiente de aprendizagem que se gera, 
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será fundamental para o êxito da tarefa e consequente reflexo na aprendizagem. Actualmente, 

as TIC assumem um papel dominante no desenvolvimento da nossa sociedade. Como tal, a 

escola não deve fechar os olhos a esta evolução e integrar, da melhor forma possível, para 

reagir a uma crescente presença do computador, Internet, E-mail, entre outros, nas vidas dos 

seus alunos. Para que esta integração aconteça, não basta “fazer uma contagem de 

equipamentos disponíveis. A integração é mais bem determinada pela observação de até que 

ponto a tecnologia é utilizada para facilitar o ensino e a aprendizagem.” (Sarmento, 1988). 

Podemos assumir as TIC como um tipo de linguagem ou ferramenta para a comunicação, isto 

porque é importante conhecer e dominar na nossa sociedade, para tal, esse conhecimento 

deverá passar pela criação de actividades (Processamento de Texto, Internet, E-mail, entre 

outros) que sejam, ao mesmo tempo, motivadoras e estimulantes para os alunos.   

Na sala de aula, a integração das TIC tendem a suscitar uma reacção muito satisfatória por 

parte do aluno, após a elaboração de alguns trabalhos elaborados e referidos nos capítulos 2.6; 

2.7 e 2.8, que devem ser encarados como um recurso pelo qual o professor pode utilizar pelo 

seu carácter dinâmico e interactivo. A interacção estabelecida entre o computador, Internet, E-

mail, entre outros e os alunos possibilita um sem número de alternativas de aprendizagem, 

uma vez que todo o conjunto de acções desenvolvidas pelo aluno na sua relação interactiva 

com o computador proporciona a complexidade da comunicação na sala de aula, uma vez que 

a interacção não se restringe à informação que é apresentada no ecrã, mas possibilita quer o 

acesso e a preparação de fontes exteriores de informação, como também a comunicação à 

distância, o que significa aprend izagem colaborativa e expansão da capacidade de diálogo 

interpessoal mediatizada pelo computador. 

Desta forma, as TIC poderão constituir uma mais valia a inserir na dinâmica da aprendizagem 

pois, podem apoiar a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de capacidades 

específicas, tanto através de software educacional como de ferramentas de uso corrente, 

permitindo a criação de espaços de interacção e partilha, pelas possibilidades que fornecem de 

comunicação e troca de documentos. (Sarmento, 1998) 

Do ponto de vista prático, o estudo de determinadas TIC entre outros conduz a alguns 

benefícios que, por sua vez, exploram algumas potencialidades, (Teodoro, Vitor, 1992) tais 

como: 

• Instrumentos que enriquecem as estratégias pedagógicas do professor, estimulando 

metodologias incentivadoras da actividade, participação, colaboração, iniciativa e 

criatividade dos alunos;  
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• Ferramentas de visualização, simulação, análise, síntese e organização de 

conhecimentos, susceptíveis de serem enquadradas pelos alunos em estratégias e 

competências de actuação e de aprendizagem mais adaptadas à crescente 

intelectualização do trabalho;  

• Mecanismos de adaptação dos contextos educativos a características particulares de 

alguns alunos, tanto no que se refere a estilos de aprendizagem que se apoiam mais 

dificilmente nos suportes convencionais, como na superação de dificuldades que 

resultam de deficiências físicas;  

• Instrumentos potenciadores da criação de novas dinâmicas sociais de aprendizagem, 

quer em ambientes formais, quer em ambientes informais de aprendizagem. 

Existem também um conjunto de dificuldades que podem levar ao não uso do estudo de 

determinadas TIC: 

• Falta de oportunidades para usar o computador, Internet, E-mail, entre outros, 

regularmente, criando uma descontinuidade pedagogica; 

• O facto de muitos alunos de extractos sócio-económicos baixos não possuir 

computador, Internet, E-mail, entre outros; 

• Recursos informáticos escassos na escola; 

• Stress do professor, dada a falta de segurança, confiança e uma falta de 

conhecimento sobre o verdadeiro impacto do uso das TIC em contexto 

educativo (A Internet e o E-mail);  

  

Assim, as TIC deverão ser sobretudo um instrumento de trabalho pelo qual qualquer pessoa, 

nomeadamente, os alunos devem ter acesso o mais facilitado possível.  

“O computador deve ser acima de tudo um elemento de liberdade, de poder e de criatividade. 

Contudo, para realizar esta forma de encarar o computador no ensino será necessário rever 

o papel da aula como centro exclusivo de aprendizagem. A aula continuará a ter o seu lugar, 

mas precisa de ser complementada com outras actividades.” (Ponte, 1988).  

Os alunos precisam de oportunidades para descobrirem e desenvolverem os seus interesses, 

para trabalharem em grupo e para consultarem os materiais que entenderem necessários, 

sendo da sua responsabilidade a gestão do seu processo de aprendizagem. 

De facto, o importante é que as TIC passem a ser assumidas na sala de aula como mais uma 

ferramenta de trabalho, tão válida como o papel, o lápis ou o quadro. Contudo, não é isso que 

se verifica em algumas escolas hoje em dia. Na realidade é possível verificar que, para o 
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ensino da leitura e da escrita, o grande suporte continua a ser o tradicional, isto é, o quadro, 

papel e lápis, havendo poucas referências ao computador.   

“Se vivemos numa sociedade da informação que exige cidadãos e cidadãs que tenham 

competências, conhecimentos, comportamentos e atitudes adequadas, o sistema educativo 

deverá ter como principal preocupação a formação de indivíduos capazes de efectuarem uma 

inserção crítica e criativa no mundo actual. Isto passa, também, por uma boa integração das 

TIC em contexto educativo com vista a aproveitar o seu potencial fascinante como factor de 

motivação de alunos e professores!” (Sim-Sim, 2001 in Initial Teaching of Reading in the 

European Union ), num estudo publicado pela Comissão Europeia. 
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2.3.  A Implementação das TIC em Contexto Educativo 

As TIC assumem uma importante dimensão pedagógica em toda a escolaridade obrigatória, 

desde o 1º ao 9º ano, de forma diversificada e no quadro das diversas disciplinas e áreas 

curriculares não disciplinares. (Moreira, 2002).  

Paralelamente, em cada um dos três ciclos do Ensino Básico, estabelece-se que as TIC devem 

ter uma presença activa nas áreas curriculares não disciplinares, a saber: “Área de Projecto”, 

“Estudo Acompanhado” e “Formação Cívica”. No que se concerne ao enquadramento destas 

áreas o Decreto-Lei 6/2001 indica ainda que estas «devem ser desenvolvidas e  articuladas 

entre si não esquecendo as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos 

alunos com as TIC deve constar explicitamente do projecto curricular de turma». Assim, as 

orientações traçadas neste Decreto convergem na criação das condições para que os alunos do 

Ensino Básico realizem as suas aprend izagens com as TIC e sobre as TIC.  

No final desse percurso de escolarização os alunos deverão ter, no mínimo, capacidade de as 

utilizar de forma adequada, logo o desenvolvimento das TIC tem dinamizado a aprendizagem 

à distância do ensino, criando consequências cuja natureza e dimensão não é possível antever 

com rigor, quer numa perspectiva de funcionamento autónomo quer em articulação com o 

ensino presencial. A educação à distância projectou numa nova etapa em que as TIC, 

nomeadamente a Internet, desempenham um importante papel (Moreira, 2002). 

O ensino à distância possibilita a auto-formação e podendo ser uma resposta para públicos 

com descontinuidade educativa, por razões profissionais, pessoais ou de saúde. Todavia 

existem já experiências, noutros países, de educação à distância para crianças e jovens e, em 

Portugal, tal sucede, também em situações muito específicas. (Moreira, 2002). 

É, portanto, possível admitir que a educação à distância constitui um interessante desafio nos 

ensinos básico e secundário.  

São diversas as possibilidades de evolução, desenvolvidas, pelas escolas, com projectos de 

apoio à distância e às aprendizagens escolares são um interessante campo a explorar. 

Apesar de não ser previsivel que tal opção venha a ter uma dimensão significativa, importa 

que a mesma não seja impedida, nomeadamente em situações específicas onde possa 

constituir uma opção vantajosa ou mesmo a única possível. Como tal deve prever-se que as 

crianças hospitalizadas temporariamente, ou por longos períodos, possa continuar em contacto 

com a sua turma, através da “tele-aula”.  
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Segundo Sarmento (1994), É um terreno que, de forma cuidada e gradual se pode 

desenvolver, possibilitando que escolas do Ensino Básico e Secundário adquiram experiência 

e iniciem experiências inovadoras e apoio à distância aos seus alunos. Entretanto, importa 

salvaguardar que, em situações específicas devidamente justificáveis, as famílias possam 

optar pelo ensino doméstico utilizando a educação à distância.  

Então, o enquadramento legal sobre frequência e avaliação escolar deve prever e possibilitar 

situações em que o ensino básico e secundário se realizem através de modalidades da 

educação a distância, com recurso à Internet. Trata-se, essencialmente, de actualizar 

legislação anterior sobre ensino doméstico adequando-a às novas possibilidades deste mesmo 

ensino, possibilitando também soluções mais flexíveis para que a aprendizagem a distância 

possa ser articulada com as aprendizagens presenciais. 

Assim, a implementação das TIC no contexto educativo, constitui um factor relevante, não só 

que representam, como também são suporte na aprendizagem de conceitos, instrumento de 

visualização e simulação e repositório de informação para pesquisa, investigação e ‘desenho’ 

de projectos, no âmbito das disciplinas ‘tradicionais’ como a Matemática, as Línguas, as 

Ciências, a Geografia, etc.  

Neste sentido, é essencial disponibilizar espaços nas escolas para o uso e desenvolvimento das 

TIC, tendo em conta estas duas diferentes sensibilidades que às vezes se chocam, mas que 

produzem vantagem se forem complementadas entre si. 

Tal como foi referido anteriormente, este trabalho visa conceber e validar estratégias que 

promovam a integração de determinadas TIC nas salas de aula. Tal só foi possível, através da 

criação de algumas actividades passíveis de serem realizadas pelos alunos. Estas actividades 

possibilitaram que um instrumento como este pedagógico-didáctico funcionasse como um 

meio de aproximação aos interesses dos alunos, proporcionando uma aprendizagem mais 

estimulante e fornecedora de atitudes de curiosidade, determinantes na concretização do 

sucesso educativo.  
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2.4. O papel do Professor 

Como foi mencionado anteriormente, é necessário investir no papel do professor face às TIC. 

Para tal, é importante mudar algumas mentalidades face à utilização das TIC para que os 

professores o possam integrar nas suas aulas, tirando partido das vantagens que advêm da sua 

utilização. O papel do professor deverá ser o de organizador, o de intermediário entre as 

diferentes actividades que desenvolve com os alunos passando, desta forma, de comunicador 

a parceiro nessas mesmas actividades. Para tal Isabel Catalão e Mário Maia dizem que, “a 

relação entre professor-aluno pode ser profundamente alterada, sendo o computador um 

facilitador dessa mudança, tornando-se professor e aluno parceiros de um mesmo processo 

de aprendizagem.” (Catalão e Maia, 2001). 

Neste âmbito, é importante que se invista na formação de professores na área da tecnologia 

para que eles se consciencializem da importância das TIC em contexto educativo. Se o 

professor é o responsável pela dinamização do currículo escolar em termos motivadores e 

facilitadores da aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos, então tem de ser capaz de 

ultrapassar alguns obstáculos, tais como o cepticismo face à utilização do computador e, 

simultaneamente, estar receptivo face às reais potencialidades das TIC. Para tal, é 

fundamental investir-se na formação. Contudo, esta formação não implica ensinar os 

professores a trabalhar com os computadores, mas sim ajudá- los a adquirir algumas 

competências de ensino e de aprendizagem pela exploração de actividades que utilizem o 

computador – “Não é no formar exclusivamente em tecnologia, mas nos modos de a aplicar à 

facilitação, incremento, melhoria e/ou avaliação das aprendizagens que reside grande parte 

da eficácia de uma formação verdadeiramente consequente de professores.” (Moreira, 2002). 

A utilização das TIC coloca o professor perante a necessidade de adquirir um conjunto de 

competências e conhecimentos que possibilitem inteirar-se das possibilidades e limitações do 

mesmo enquanto instrumento educativo, saber seleccionar, adaptar, usar e promover a 

utilização de software educativo pelos seus alunos, saber utilizar alguns periféricos como 

máquinas fotográficas digitais, scanners, impressoras, projectores, etc. Por fim, e não menos 

importante, cabe ao professor “apalpar” acerca das condições oferecidas pela escola onde 

lecciona no que concerne a equipamentos e recursos disponíveis.  
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2.5. O papel do Aluno 

Os alunos devem ter oportunidades de aprender a abordar problemas e de aceder à informação 

necessária para a sua resolução, de vários modos e com facilidade.  

A existência de materiais e fontes de informação de qualidade e em quantidade não deve, 

contudo, fazer desaparecer do ambiente de aprendizagem do aluno outras fontes de 

informação mais tradicionais. No mundo electrónico da Internet os alunos podem obter 

informação útil e exemplos da vida real, que exploram em actividades estruturadas, 

combinando-as com outras fontes como os livros, revistas, CD-ROMs e outros recursos, 

incluindo o próprio professor. Os alunos necessitam de desenvolver capacidades de crítica 

para julgar, avaliar e aplicar apropriadamente a informação da mais variada natureza que 

encontram na WWW. Os alunos devem sempre pedir ajuda ao professor em questões e 

validades de alguns materiais. 

Para tal, a utilização das TIC na sala de aula deve ser encarada como uma ferramenta de 

trabalho que auxilie e facilite o trabalho do aluno. Aprender a saber utilizar as ferramentas 

tecnológicas disponíveis é uma maneira de ultrapassar algumas dificuldades, sempre com o 

objectivo de aumentar as probabilidades de sucesso dos alunos pela implementação de 

estratégias e actividades inovadoras que impliquem os mesmos na realização das actividades.  

Dentro das inúmeras possibilidades de trabalho que as TIC apresentam, este trabalho baseia-

se em três: o processamento de texto, a Internet e o E-mail, visto que pertencem ao programa 

do projecto de Iniciação Básica à Informática utilizadas pela Câmara Municipal de 

Gondomar.  
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2.6. O Processamento de Texto                      

De entre todas as suas potencialidades, a utilização do computador na vertente de 

processamento de texto assume-se como uma mais valia nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Através desta ferramenta é possível elaborarem-se inúmeras actividades 

relacionadas com a manipulação de texto, criação de texto, etc.  

Segundo Sarmento (1994), na sala de aula, o processador de texto assume-se com uma 

ferramenta de ensino distinta na medida em que, devido à sua natureza, cria um ambiente que 

encoraja o aluno a explorar a linguagem e a experimentar expressões com diferentes 

significados, desenvolvendo novas ideias, ao mesmo tempo que encoraja o aluno a escrever 

mais e com mais cuidado do que com o material tradicional.  

Neste tipo de actividades, o aluno pode brincar com o texto, alterando-o e/ou corrigindo-o até 

estar satisfeita com o resultado final. Neste sentido, a possibilidade de reconstrução do texto, a 

todo o momento e em qualquer âmbito, age como um acelerador da criatividade, permitindo 

sucessivas aproximações ao melhor texto. Por outro lado, o processamento de texto permite 

ainda importantes funções de formatação (o “arranjo” do texto na folha, a escolha do 

tamanho, tipo e estilo de letra) ou ainda a ilustração do texto com imagens que, 

criteriosamente escolhidas, contribuem para uma melhor apresentação do texto produzido, 

captando mais facilmente o interesse de quem o lê.  

Desta forma, o processador de texto assume-se como um meio prático para reforçar 

determinadas estruturas linguísticas. Sabendo-se que a escrita é uma das competências de 

maior dificuldade e de complexa aprendizagem, e que a chave para uma escrita fluente reside 

numa prática constante, este tipo de actividades surge como uma mais valia nesta 

aprendizagem na medida em que possibilita o treino de conteúdos gramaticais, de correcção 

ortográfica e de desenvolvimento vocabular. Tal como foi referido anteriormente, existe uma 

vasta panóplia de actividades passíveis de serem desenvolvidas através do processamento de 

texto. Cabe então ao professor reflectir sobre essas actividades para poder seleccionar e/ou 

criar novas actividades que, por um lado, estejam de acordo com os seus objectivos e, ao 

mesmo tempo, respeitem o ritmo de aprendizagem de qualquer pessoa, nomeadamente uma 

criança. 

Outra das possibilidades colocadas à disposição do professor é a Internet/Web. 
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2.7. A Internet/Web                    

A Internet é actualmente uma inovação em desenvolvimento que, sem igual no passado, maior 

impacto apresenta no que se refere à sua utilização na educação. (Eça, 1998). 

A Internet apresenta como benefícios para a aprendizagem: 

• A facilidade e rapidez no acesso à informação; 

• O conhecimento de outras realidades culturais; 

• O aumento da comunicação interpessoal; 

• O aumento da interacção com outros alunos e professores, enriquecendo os seus 

conhecimentos de forma individual e em grupo; 

• A possibilidade de intercâmbio e partilha de materiais através do trabalho em 

colaboração; 

• A melhoria da comunicação escrita; 

• A produção de materiais e a sua disponibilidade através dos documentos hipertexto. 

A Internet abriu as portas para o Mundo, “não só derruba barreiras de sexo, idade, cor, 

distância, tempo, cultura e educação, entre outras, como permanentemente disponibiliza 

novos mundos (de conhecimentos) ao mundo” (Eça, 1998), permitindo navegar ou viajar pelo 

mesmo, confortavelmente instalados em casa, por meio de um simples clique do rato. 

A World Wide Web apareceu em 1993 e designa-se por um emaranhado de redes e sistemas à 

escala mundial, que faz parte integrante da Internet. Ela trouxe consigo uma característica 

inovadora: permitia usufruir da Internet através de texto, imagem e som com um simples 

clique do rato, nascendo, deste modo, a interactividade na Internet, que deu origem ao seu 

crescimento, devido à sua componente mais dinâmica, poderosa, flexível e versátil. 

Desta forma, a Internet tornou-se ainda mais atraente e apelativa, conquistando cada vez ma is 

utilizadores e tornando-se numa ferramenta da sociedade dos nossos dias. 

E, se é na escola que o aluno, enquanto ser social, compreende o seu papel de cidadão, 

começa a integrar-se na sociedade e na sua cultura, deve ser nela também, que deve começar a 

perceber o mundo e a sua forma de actuação. (Eça, 1998). É neste sentido que a escola não 

pode deixar de lado esta nova tecnologia, visto já não fazer parte do futuro mas do presente. 

Para além disso, a Internet é uma ferramenta com muitas potencialidades educativas que não 

podemos ignorar, sendo um poderoso aliado no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. A Web tem ao seu dispor um meio espantoso de transmissão, aquisição e partilha de 

conhecimentos; de pesquisa, análise e resolução de problemas; de conhecimento de outras 

culturas; e de aproximação entre pessoas e culturas. 
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“Esta nova tecnologia multiplica as possibilidades de pesquisa de informação, pondo à 

disposição dos alunos uma fonte inesgotável de informação, permitindo-lhes, desta forma, 

tornarem-se “exploradores” activos do mundo que os envolve.  

Ela aproxima os alunos daquilo que os rodeia, da sua realidade, quer humana, quer 

material; ela confere autenticidade, objectividade, concretismo e pragmatismo à 

aprendizagem, factores que contribuem para uma maior identidade com aquilo que os alunos 

têm de resolver e/ou executar; ela implica dinamismo, mudança e adaptação, pólos de 

atracção poderosos porque desligados da rotina; ela implica versatilidade, recurso a 

diversas componentes; por fim, ela requer um maior empenho por parte de cada aluno, uma 

maior responsabilização e controlo pela aprendizagem individual.” (Eça, 1998). 

Tendo em linha de conta o que foi mencionado, cabe à escola a importante tarefa de colocar à 

disposição dos alunos esta ferramenta, na medida em que se assume como uma fonte muito 

rica de informação e da qual o professor pode retirar muitas vantagens, tais como: a pesquisa 

on-line, envio de ficheiros e a possibilidade de comunicação por e-mail, etc. 
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2.8. O E-mail                                                              

O surgimento da Internet tem possibilitado, ao longo dos anos, o desenvolvimento e 

consequente evolução de várias formas de comunicação entre as pessoas. De todas, o «E-

mail» foi um dos primeiros serviços colocados à disposição dos utilizadores de computadores, 

assumindo-se como uma ferramenta de comunicação rápida, económica e global. (Eça, 1998). 

Qualquer mensagem enviada pode chegar à caixa de correio electrónico de alguém em 

qualquer parte do Mundo e de forma quase instantânea. Assim, o «E-mail», acrónimo em 

Inglês de «Electronic mail» e que em Português é comummente denominado de «Correio 

Electrónico», assume-se como uma forma mais rápida de comunicação de conteúdos escritos 

que o correio convencional possibilitando, por exemplo, que duas ou mais pessoas possam 

trocar mensagens escritas em questão de segundos. O facto de possibilitar ainda o envio de 

qualquer tipo de ficheiro como anexo, torna-o numa ferramenta muito importante para 

qualquer utilizador da Internet.  

Qualquer mensagem de E-mail sem conteúdos em anexos, é muito semelhante a uma carta 

convencional. Se introduzir conteúdos, pode ser um texto ou outro documento em anexo e o 

cabeçalho da mensagem é também semelhante ao do envelope pois, é nos espaços destinados 

a esse efeito, que se escreve o remetente e o destinatário. Como também acontece no correio 

convencional, o E-mail permite ao seu utilizador saber se a mensagem enviada foi, ou não, 

recebida pelo destinatário, possibilitando ainda, o envio de mensagens urgentes e registadas. 

Numa forma sucinta, estas são algumas das características que atribuem ao E-mail um 

carácter global e uma utilização relativamente fácil para quem não domina este tipo de 

ferramenta: 

• A mensagem tem um assunto visível, permitindo a sua procura e classificação; 

• Podemos enviar a mensagem simultaneamente a vários utilizadores; 

• Podemos responder às mensagens, ocupando-se o sistema de a endereçar devidamente; 

• Permite-nos enviar mensagens para outros sistemas, noutros países e em todo o 

mundo; 

• O envio é quase sempre mais rápido que o correio convencional, durando apenas 

alguns minutos;  

• O receptor é automaticamente avisado que tem correio para verificar;  

• Geralmente podemos anexar ficheiros electrónicos à nossa mensagem. 
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A integração do E-mail na sala de aula e a sua frequente utilização por parte dos alunos, 

poderá possibilitar a comunicação inter turmas e inter escolas como forma de elaborar e 

partilhar pequenos textos e ideias; conhecer culturas e costumes de outras terras e até mesmo 

países, etc. O que os alunos fazem é criar determinadas actividades na escola, como por 

exemplo, recolher dados e fazer algumas pesquisas para, através do E-mail, poderem partilhar 

os resultados com outros alunos.  
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3.  Implementação e Resultados  
 
 
 

“Uma criança pode sempre ensinar 3 coisas a um adulto: 

A ficar contente sem motivo, 

A estar sempre ocupado com alguma coisa 

E a saber exigir com toda a força aquilo que deseja.” 

Paulo Coelho 

 

Neste capítulo é feita a análise e a caracterização das respectivas escolas, do meio em que as 

mesmas se inserem e por último ao tipo de alunos que as frequentam.  

É de seguida abordada a perspectiva que alunos e professores têm face às TIC. Os dados 

apresentados baseiam-se numa análise aos inquéritos e entrevistas realizados nas escolas 

estudadas. 

Após este estudo são apresentadas as actividades práticas desenvolvidas que colocaram os 

alunos em contacto com algumas ferramentas das TIC, tais como o Processamento de texto, a 

Web e o E-mail. 

 

3.1  Contexto institucional 

Para este estudo foram escolhidas duas escolas do ensino: A Escola E.B.1 da Lomba e a 

Escola E.B.1 de Vilarinho. 

Iremos apresentar de seguida cada uma delas ao nível de Macro e Meso contexto. 

 

• A escola da Lomba : 

a) Macro-Contexto - Não podemos deixar de salientar que os 

estabelecimentos de ensino envolvidos neste projecto se localizam todos no 

concelho de Gondomar, distrito do Porto, sendo a freguesia da Lomba a única que 

se situa na margem sul do rio Douro, encontrando-se, assim, separada do restante 

território concelhio. A sede do concelho situa-se a cerca de 35km. Aliás, é 

encravado entre estes dois concelhos que se situa o espaço territorial da freguesia 

da Lomba. As acessibilidades a esta efectuam-se através da estrada que liga Santa 

Maria da Feira a Castelo de Paiva. 
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b) Meso-Contexto – Dadas as características do meio em que está inserida, a 

Escola do 1º CEB da Lomba é frequentada por crianças que passam por privações 

devido aos baixos rendimentos das suas famílias. As suas vidas quotidianas 

resumem-se à escola, à televisão e, por vezes, a ajudar nos trabalhos da terra, a 

tratar dos animais ou a apanhar erva para os alimentar. Os alunos só praticam 

desporto uma vez por semana, quando o Professor de educação física vem através 

da Câmara Municipal de Gondomar.  

As suas vidas familiares revestem-se de certas complexidades. Algumas lidam 

com o facto de terem sido abandonadas pelos pais, deixadas aos cuidados dos avós 

ou de outras pessoas. Muitas vivem situações de violência doméstica provocadas 

pelo consumo de álcool. Algumas trazem ainda consigo o estigma de serem, como 

elas próprias dizem despreocupadamente, “filhos do vinho”, sofrendo de diversos 

problemas de saúde física, mental e emocional. 

A grande maioria destas crianças continua a ser educada em conformidade com 

determinadas regras sociais que contribuem para perpetuar situações de violência, 

em especial violência doméstica. Para além disso, vivem diariamente com a 

violência verbal, que exercem sobre elas, que vêem exercer sobre os outros e que, 

por sua vez, elas próprias exercem. 

Os pais e/ou encarregados de educação não possuem níveis de literários ou 

habilitações académicas que lhes permitam, por um lado, compreender a 

necessidade de acompanharem o progresso escolar dos seus filhos e de criarem 

condições domésticas favoráveis ao seu crescimento saudável e, por outro lado, de 

fomentarem a aprendizagem de valores sociais a uma vida em tolerância. 

Na escola, a maioria das crianças tem dificuldades de aprendizagem que ficam a 

dever-se tanto a factores cognitivos como emocionais. No seu relacionamento com 

os colegas demonstram, por vezes, intolerância e agressividade.       
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• A Escola de Vilarinho: 

a) Macro-Contexto – Este lugar está inserido no concelho de Gondomar, 

freguesia de Melres. Vilarinho encontra-se a cerca de 3km da margem direita do 

rio Douro. Trata-se de uma zona isolada pela sua localização geográfica de 

características essencialmente rurais (pequeno centro habitacional de casas 

dispersas em propriedades agrícolas de minifúndio, rodeado de zonas florestais). 

A grande maioria da população, principalmente as mulheres, dedicam-se à 

agricultura. No entanto, existe uma parte da população, os homens, que se dedica à 

construção civil. 

Esta localidade não possui locais apropriados para a ocupação de tempos livres, 

para além de um campo de futebol. Pelo que esses tempos livres são ocupados no 

café e no futebol, ao fim de semana. Na localidade não existem, por isso, 

actividades culturais, o que contribuiria grandemente para o seu desenvolvimento. 

As habitações têm características tipicamente rurais, casas isoladas e cercadas por 

campos de cultivo e florestas. 

Não existem transportes públicos, o que obriga os habitantes a percorrerem a pé 

longas distâncias para poderem ir ao médico, à farmácia, à feira… 

b) Meso-Contexto – Idenfica-se de forma idêntica do ponto 3.1b) acima 

referido. 

 
3.2. Caracterização das duas escolas 

Se definimos a escola como “um espaço organizacional com finalidades próprias e 

específicas, mas que se inscreve num espaço físico e social alargado (...) poder-se-ia, então, 

representar a escola como um mesossistema enquadrador de vários microssistemas 

(interacções desenvolvidas em cada sala de aula), por sua vez inserido num exossistema mais 

vasto, correspondendo este à rede de interacções com a comunidade envolvente a diferentes 

níveis de proximidade e/ou de implicação”.  

(Bronfenbrenner, 1979 citado por Sá-Chaves, 2000). 

Assim, e sendo que “nenhuma parte faz sentido fora do todo que a integra e toda e qualquer 

acção da parte compromete a resultante do sistema global” (Sá-Chaves, 2000), qualquer 

intervenção educativa, seja ela em que domínio for, deve começar pelo conhecimento dos 

contextos que a envolve. Este conhecimento assegurará que as metas, objectivos, estratégias, 
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métodos e actividades traçados se adeqúem àqueles a quem se dirigem, tanto a nível do seu 

desenvolvimento cognitivo, como das suas competências emocionais.  

Consciente desta necessidade, foi realizada esta caracterização dos contextos nas duas escolas 

onde estão inseridas, bem como dos alunos que a frequentam no sentido de melhor conhecer a 

realidade na qual desenvolvida a prática. 

Para que, no final deste trabalho, os dados de comparação possam ser os mais correctos, 

decidi guiar a caracterização com critérios semelhantes usados nas duas escolas. Assim, de 

seguida apresenta-se o resultado dessa caracterização. 
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3.3. Implementação 

Após a análise dos contextos acima descritos, procedemos à análise do micro-contexto de 

cada escola e dos inquéritos. A análise destes é feita utilizando pontos de de vista distintos, 

prespectiva do professor face aos alunos e vice-versa. Não esquecendo as actividades 

desenvolvidas por toda a equipa ao nível de Processsamento de Texto, Internet/Web e E-mail, 

cofrontando os resultados nestas áreas. 

 
3.3.1. O micro-contexto: As salas de aula e as turmas dos 3º e 4º anos das E.B.1 
da Lomba e Vilarinho 
 
 
a) Caracterização física das salas de aula 
        
A sala de aula da Escola da Lomba está dividida em dois espaços: o primeiro, logo à entrada 

onde se encontram duas mesas com dois computadores cada uma. Neste espaço podemos 

encontrar também a secretária da professora e um armário. No segundo espaço podemos 

encontrar as mesas onde as crianças se sentam, e duas estantes com livros. A delimitar estes 

dois espaços estão dois armários e duas mesas. Nas paredes podemos encontrar um mapa de 

Portugal afixado do lado esquerdo do quadro e uma caixa de primeiros socorros do lado 

direito. 

Na parede podemos também encontrar placares onde estão afixados alguns trabalhos das 

crianças, assim como os cartazes das tarefas semanais que cada aluno desempenha. Do lado 

direito do quadro existe um espaço pensado para funcionar como «Cantinho de Leitura» e 

biblioteca que, no entanto, este não está acabado. De referir ainda que as dimensões da sala 

permitem que haja espaço suficiente entre as mesas para que as crianças se possam deslocar 

pela sala.      

Quanto à escola de Vilarinho, na sala existem 3 janelas de grande dimensão, uma porta de 

acesso ao espaço exterior e uma outra porta de acesso ao espaço polivalente.  

A disposição espacial das mesas e cadeiras encontra-se “em U”, a secretária da professora 

situa-se de frente às mesas dos alunos, próximo do canto superior direito da sala. 

No que respeita ao mobiliário existente na sala de aula, esta possui um quadro de lousa (preto) 

e um outro quadro sintético branco, vinte mesas (total), uma secretária e vinte e quatro 

cadeiras. 
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Existe um armário onde os alunos colocam os dossiers com os seus trabalhos, os sacos com 

materiais diversos (lápis de cor, tesouras,...). Existe também três armários metálicos, onde está 

guardado vário material de Expressão e Educação Plástica, livros e jogos.  

Existe ainda um caixote para o lixo e três mini-ecopontos construídos pelos próprios alunos. 

As paredes da sala de aula contêm sete painéis expositores rectangulares em corticite (todos 

da mesma dimensão) com alguns cartazes, mapas e trabalhos dos alunos. 

No canto inferior esquerdo da sala encontra-se um baú, denominado “A Arca dos Sonhos”, 

repleto de adereços e roupas usadas em anteriores dramatizações.  

Na sala existe ainda uma mesa com um computador e uma impressora.  

Ao lado da sala podemos encontrar o espaço polivalente. Este espaço serve não só de 

refeitório como também de laboratório de experiências/ciências e informática e, ainda, de 

“sala de exposições” dos trabalhos realizados no âmbito dos projectos que os alunos 

desenvolveram. 

Podemos encontrar neste espaço um computador (com acesso à Internet), uma televisão, uma 

fotocopiadora, algumas mesas e cadeiras, um armário e um lava- loiça. 

 
 
 
b) Material informático nas escolas        
 
Quanto ao equipamento informático, uma sala da EB da Lomba é munida de quatro 

computadores, com acesso à Internet e uma impressora. 

Os computadores da escola foram oferecidos pela Câmara Municipal de Gondomar.  

Assim sendo, os computadores presentes na sala de aula, estão equipados com um disco de 

40Gb, 128Mb de RAM e uma placa gráfica S3 Inc. Trio 3D/2X. Todos estão equipados com 

monitores Plug and Play de 14’’, placa de rede e sistema operativo  

Win 98/2ªed. 

A escola tem também à disposição dos alunos 3 cd’rom didácticos: “Matemania” da Porto 

Editora; “Histórias Mágicas” da Boa Memória – produções multimédia; “À Descoberta da 

Matemática” da Verbo. 

No que diz respeito ao equipamento informático, da escola de Vilarinho, está equipada com 

dois computadores, um na sala de aula e outro no espaço polivalente. O computador que se 

encontra na sala de aula tem as seguintes características: Intel Pentium III, 128MB de Ram, 
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disco de 20GB, 2 colunas, modem interno 56K, duas colunas, monitor Plug and Play Samtron 

55E de 15’’, placa gráfica Intel 740Win9x PC3.2W 3.1.2407-981207 e uma impressora HP 

Deskjet 610C preto+cor. O computador que se encontra no espaço polivalente tem as 

seguintes características: Intel Celeron, 127MB de Ram, disco de 20GB, duas colunas, duas 

portas USB, placa de rede, modem externo, monitor Plug and Play Compaq V570 de 15’’, 

placa gráfica Intel(r) 82815 Graphics Controller e uma impressora Lexmark Z52 preto+cor. 

Estes dois computadores estão equipados com o Sistema Operativo Windows 98. 

 
 
c) As turmas        
 

Sabendo da importância do conhecimento dos contextos que envolvem as escolas, tem-se 

consciência que é fundamental conhecer também as crianças que constituem as turmas com 

que se trabalha. Neste sentido, foi realizado um inquérito (Anexo I) que permitiu caracterizar 

melhor as turmas do 3º e 4º ano da E.B.1 da Lomba e Vilarinho. 

Na Escola da Lomba a turma é constituída por 16 alunos (6 rapazes e 10 raparigas) com 

idades compreendidas entre os sete e os onze anos. O grupo do 3º ano é formado por nove 

crianças, e as restantes sete formam o grupo do 4º ano.  

Nesta turma existem três crianças com graves problemas de aprendizagem. Duas frequentam 

o 4º ano e ambas têm diagnosticado o Síndroma Fetal Alcoólico. A outra criança frequenta o 

3º ano e apresenta grandes dificuldades de aprendizagem.  

Contrariamente a turma dos 3º e 4º anos da E.B.1 de Vilarinho é constituída por 15 alunos 

com idades compreendidas entre os oito e os onze anos. Destes 15 alunos, sete frequentam o 

3º ano e oito o 4º ano. 

Nesta turma existem vários alunos com uma ou mais retenções, estando entre este grupo, dois 

alunos (um no 3º ano e outro no 4º ano) que apresentam necessidades educativas especiais, 

estando abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 de Agosto (alíneas c, f e g). 

Das sete alunas que frequentam o 3º ano, duas têm uma ou mais retenções em anos anteriores: 

uma é retida no 3º ano, já com outra retenção no 2º ano e apresenta problemas de articulação 

de palavras e de dicção, tendo acompanhamento da professora de apoio educativo três horas 

por semana; a outra aluna tem uma retenção e veio transferida para esta turma no presente ano 

lectivo. 
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Em relação ao grupo do 4º ano, dos oito alunos que o constitui, três nunca tiveram qualquer 

retenção em anos anteriores, outros três tiveram duas retenções (uma no 2º ano e outra no 3º 

ano) e dois tiveram uma retenção no 2º ano. 

De seguida, são apresentados os resultados aos inquéritos preenchidos pela família de cada 

aluno das escolas estudadas. Os itens focados foram: idades dos alunos, hábitos de estudo, 

problemas de saúde e actividades de tempos livres dos alunos.  

De referir ainda que, quando este inquérito foi preenchido, a turma da Lomba era apenas 

constituída por 15 alunos. Neste momento a turma é constituída por 16 alunos. No entanto, o 

aluno que chegou mais tarde não entregou o inquérito preenchido. 

Em relação aos resultados dos inquéritos da escola de Vilarinho, foi considerado pertinente 

referir que apenas 14 alunos responderam a este inquérito. Por outro lado, dois dos alunos 

inquiridos são irmãos, influenciando os resultados de algumas questões. 
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3.3.2.  Resultados dos inquéritos aos alunos 

 

Revela-se de grande importância, adquirir este tipo de dados junto dos alunos, pois, desta 

forma é possível delinear e adoptar estratégias em prol de cada problema a fim de obter uma 

maior rentabilidade junto de cada um deles. 

 

A escola da Lomba : 

 
Idades dos alunos do 3º Ano Nº de Alunos 

7 Anos 1 

8 Anos 6 

9 Anos 1 

 

Tabela 1 – Idades dos alunos do 3º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Idades dos alunos do 4º Ano 
 

No 3º ano, como se pode verificar através da tabela, o número médio de idades é de 8 anos, 

enquanto que o número médio de idades entre os alunos do 4º ano é de 9 anos. 
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Gráfico 2 – Número de irmãos dos alunos 
 

No que diz respeito ao número de irmãos, 6 alunos (as) têm um irmão; 4 têm dois irmãos; 1 

tem três irmãos; 1 tem quatro irmãos e 3 não têm irmãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Pessoas com quem vive 
 

Dos 15 alunos, 10 vivem com o pai, a mãe e os irmãos, 3 vivem apenas com a mãe e com os 

irmãos, 1 vive com os avós e outra vive com uma família de acolhimento. 
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Gráfico 4 – Irmãos que frequentam a mesma escola 

 

No que concerne à questão “Tem irmãos a frequentar a mesma escola? Quantos?”, 7 

declararam que sim e 8 declararam que não. Dos que responderam afirmativamente a esta 

questão, apenas 5 responderam quantos irmãos estão a frequentar esta escola. 

 

 

Problemas de saúde 

 

Em relação aos problemas de saúde, dos 15 alunos inquiridos, 3 não responderam e os 

restantes não identificaram nenhum problema de saúde específico: visão e audição. 

Quanto a outros problemas, 1 aluno apresenta bronquite asmática e outro indica alguma 

tendência para perder os sentidos por algum tempo. 

 
Alergias 

 

Alguns tipos de alergia foram salientados pelos Encarregados de Educação, em que se 

destacou a alergia ao pó e polén, aos mosquitos e ao ouro. 
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Gráfico 5 – Habitação 
 
 
Dos inquiridos, 12 vivem em habitação própria; 2 em habitação alugada e 1 em casa dos avós. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 6 – Pessoas com quem dividem o quarto 
 

Dos 15 alunos 9 assinalaram que dividem o quarto: 1 divide o quarto com a mãe; 4 com os 

irmãos; 1 com os pais; 1 com a avó e o irmão; 1 com a avó e 1 não responde. 

Pode-se concluir que a família destes alunos é, em alguns casos, muito numerosa forçando 

estes alunos a dividirem o seu quarto com outros irmãos ou avós, apesar de quase todas 

viverem em habitações próprias. Poder-se-á inferir que não serão muito espaçosas. 
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Gráfico 7 – Local onde costuma estudar 

 
 

Dos locais possíveis mencionados para os alunos estudarem, 5 responderam que estudam na 

sala; 3 na cozinha; 8 no quarto; 1 na sala de estudo e 2 no pátio. 

É muito importante sabermos o local de estudo do aluno.  

O aluno precisa de estar num local com bastante luminosidade para não forçar os olhos, um 

espaço considerávelmente razoável, local fresco e principalmente silêncioso. 

Existem vários sitios de uma casa onde o aluno poderá estudar, mas o mais adequado é onde o 

aluno se sinta mais à vontade para reflectir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Pede ajuda para realizar os trabalhos de casa 
 
Dos alunos, apenas uma aluna respondeu que não pede qualquer ajuda para realizar os 

trabalhos de casa. 
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A realização dos trabalhos de casa é muito importante, mesmo que o aluno peça ajuda a um 

elemento da casa. 

Se tiver dificuldades e não pedir ajuda, pode significar que não é “Flexível”, o que é bastante 

“Mau” no futuro. 

O aluno deve pedir ajuda aos que mais sabem (pais, irmãos mais velhos, etc…). 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 9 – Como prefere fazer os trabalhos de casa 

 

No que diz respeito a este assunto, 6 inquiridos responderam que os seus filhos costumam 

fazer os trabalhos de casa sozinhos; 5 preferem fazê- los com acompanhamento; 3 

responderam ambas e apenas 1 faz os trabalhos de casa no ATL. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10 – Faz os trabalhos de casa por iniciativa própria 
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Quanto à realização dos trabalhos de casa, 7 responderam que os fazem por iniciativa própria; 

5 responderam que não; 1 não respondeu e 2 mencionaram que por vezes os alunos os fazem 

por iniciativa própria mas às vezes é necessário insistir para que os façam. 

Em relação aos trabalhos de casa, os alunos preferem fazê- los nos seus quartos, sozinhos e 

muitas vezes por iniciativa própria. 

É fulcral saber se o aluno faz os Trabalhos de Casa por iniciativa própria ou não. 

Analisa-se o aluno com este tipo de questões, como por ex. Se o aluno não o faz por iniciativa 

própria pode ser que seja desinteressado, ou então é um aluno com necessidades especiais.  
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Ocupação dos tempos livres 

 

Neste campo de análise, existe uma panóplia de actividades que os alunos realizam nos seus 

tempos livres (os alunos assinalaram mais do que uma actividade).  

De referir que uma vez que tinha-se como objectivo perceber a relação dos alunos com as 

TIC, foi realizado um inquérito (Anexo I) para este efeito. Neste sentido, nesta tabela não 

apresenta qualquer referência ao uso dos computadores.  

 

 A B C D E F G H I 

Aluno 1  X   X   X  

Aluno 2  X     X X  

Aluno 3  X   X  X X  

Aluno 4 X      X X  

Aluno 5 X X   X  X X  

Aluno 6 X X    X  X  

Aluno 7  X      X  

Aluno 8 X X   X  X X X 

Aluno 9  X   X     

Aluno 10 X X X X X X X X  

Aluno 11 X X X X X X X X X 

Aluno 12 X X  X X  X X  

Aluno 13 X X  X X X X X X 

Aluno 14  X  X X   X  

Aluno 15  X   X X  X  

 

Tabela 2 – Ocupação dos tempos livres 
Legenda: 

A – Ajudar os pais 

B – Brincar 

C – Praticar desporto 

D – Ouvir música 

E – Andar de bicicleta 

F – Ler 

G – Desenhar 
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H – Ver televisão 

I – Outros  

Nota: os alunos que assinalaram a opção I (outros) indicaram as seguintes actividades: 

Aluno 8 – jogar dominó, brincar às escolas e brincar com o cão. 

Aluno 11 – conversar sobre a escola e ajudar os irmãos. 

Aluno 13 – jogar cartas. 

Assim temos que 8 alunos ajudam os pais; 14 costumam brincar; 2 praticam desporto; 5 

ouvem música; 11 andam de bicicleta; 5 costumam ler; 9 desenhar; 14 vêm televisão; 1 joga 

cartas; 1 costuma conversar; 1 joga dominó e 1 brinca com o cão. 

 

Uma observação aos dados concernentes à ocupação dos tempos livres. Pela análise da tabela, 

constata-se que as principais formas de divertimento são o brincar e o ver televisão. De 

seguida temos o andar de bicicleta e o desenhar; algo que é muito importante no 

crescimento dos alunos é o desporto e apenas dois alunos(as) mencionaram que o fazem 

como forma de ocupar os seus tempos livres.  
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A escola de Vilarinho : 
 

Idades dos alunos do 3º Ano Nº 

8 Anos 5 

9 Anos 1 

10 Anos 1 

 

Tabela 3 – Idades dos alunos do 3º ano 
 

No 3º ano de escolaridade as idades dos alunos estão compreendidas entre os oito e os dez 

anos, tendo a maior parte oito anos de idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Idades dos alunos do 4º ano 
 

No que diz respeito aos alunos do 4º ano, estes têm idades compreendidas entre os nove e os 

onze anos, tendo a maior parte dez anos de idade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 12 – Número de irmãos dos alunos 
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Pessoas com quem vive 
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No que diz respeito ao número de irmãos, seis alunos(as) têm dois irmãos; três têm um irmão; 

quatro não têm irmãos; e um(a) não menciona. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gráfico 13 – Pessoas com quem vive 
 

Dos catorze alunos inquiridos, quatro vivem com os seus pais e irmãos; três vivem apenas 

com os pais; dois com os pais, avós e tio; ainda dois, vivem com os pais e avós; um vive com 

os pais, avós e irmãos; out ro com os primos; e ainda outro vive com a mãe, o padrasto e os 

seus irmãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 14 – Irmãos que frequentam a mesma escola 
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No que diz respeito ao facto de ter ou não irmãos na mesma escola, dos catorze inquiridos, 

seis dizem ter irmãos a frequentar a mesma escola e oito dizem não ter irmãos na mesma 

escola. 

 

Problemas de saúde 

 

Em relação aos problemas de saúde, dos catorze alunos inquiridos, três têm problemas de 

visão e consequentemente usam óculos; nenhum tem problemas de audição. 

Quanto a outros problemas, uma aluna diz ter problemas no aparelho respiratório, outra 

diabetes e, ainda outra, diz ter problemas de vesícula, contudo, apenas uma aluna diz precisar 

de medicação de rotina. 

É importante conhecer os problemas de saúde de cada aluno, para adaptar estratégias em 

proveito de cada aluno. 

 

Alergias 

 

Quanto à possibilidade de alergias, dos catorze inquiridos, apenas uma aluna diz ter alergia às 

ervas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15 – Habitação 
 
Em relação à habitação, dos catorze alunos inquiridos, oito vivem em casa própria, três em 

casa alugada e, ainda, três assinalaram a opção outra. 
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Pessoas com quem dividem o quarto 
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Gráfico 16 – Pessoas com quem dividem o quarto 
 
Dos 14 alunos inquiridos, 8 assinalaram que dividem o quarto: 7 dividem o quarto com os 

irmãos e um com a prima. 

Devido ao facto de algumas famílias serem numerosas, a maior parte dos alunos vêem-se 

obrigados a partilhar o quarto com os seus irmãos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17 – Local onde costuma estudar 
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No que diz respeito ao local onde costumam estudar, onze alunos dizem estudar no quarto, 

dois na sala e ainda um não menciona. 

Através da análise do gráfico, quase a totalidade dos alunos dizem estudar no seu quarto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 18 – Pede ajuda para realizar os trabalhos de casa 
 

Através da análise do gráfico pode-se constatar que quase a totalidade dos alunos inquiridos 

(12) pedem ajuda para realizar os trabalhos de casa; apenas dois alunos dizem só pedir 

algumas vezes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19 – Como prefere fazer os trabalhos de casa 
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Dos catorze inquiridos, sete alunos preferem fazer os trabalhos de casa acompanhados, cinco 

preferem fazê-los sozinhos, um por vezes acompanhado e outras sozinho e, ainda, um aluno 

não menciona a sua preferência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 20 – Faz os trabalhos de casa por iniciativa própria 

 
Quanto à realização dos trabalhos de casa, 5 responderam que os fazem por iniciativa própria; 

7 responderam que não; 1 respondeu às vezes e outro não mencionou. 

No que se refere aos trabalhos de casa, à excepção de dois alunos, todos referiram que 

necessitam de ajuda para os realizar, no entanto quase sempre por iniciativa própria. 
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Ocupação dos tempos livres 

 
Neste campo de análise, existe uma panóplia de actividades que os alunos realizam nos seus 

tempos livres, tendo, deste modo, assinalado mais do que uma actividade. 

Assim, para uma melhor leitura dos resultados do inquérito (Anexo I) construiu-se a seguinte 

tabela: 

 

 
Tabela 4 – Ocupação dos tempos livres 

 

Legenda: 

A – Ajudar os pais 

B – Brincar 

C – Praticar desporto 

D – Ouvir música 

E – Andar de bicicleta 

F – Ler 

 A B C D E F G H I 

Aluno 1 X     X  X  

Aluno 2 X X X X    X X 

Aluno 3  X X X X X  X X 

Aluno 4 X     X X X  

Aluno 5  X X     X  

Aluno 6 X X X  X X  X  

Aluno 7 X X    X X X  

Aluno 8 X X    X X X  

Aluno 9 X X X  X  X X X 

Aluno 10 X X X X X X X X X 

Aluno 11  X  X X   X  

Aluno 12  X X X X  X X X 

Aluno 13 X X   X   X X 

Aluno 14  X   X   X  
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G – Desenhar 

H – Ver televisão 

I – Outros  

 

Assim, pode-se constatar que oito alunos ajudam os pais; doze costumam brincar; sete 

praticam desporto; cinco ouvem música; oito andam de bicicleta; sete costumam ler; seis 

desenham; e catorze vêm televisão. Para além disso, cinco alunos assinalaram também a 

opção outros.  

Nota: os alunos que assinalaram a opção I (outros) indicaram as seguintes actividades: 

Aluno 2 – passear com os amigos; 

Aluno 3 – pratica aula de música duas vezes por semana; 

Aluno 9 – andar de patins e tocar órgão; 

Aluno 10 – tocar piano, actividades ao ar livre ligadas ao campo/jardinagem e ainda 

actividades ligadas às novas tecnologias; 

Aluno 12 – trabalhar no computador; 

Aluno 13 – ver filmes de vídeo. 

No que concerne à ocupação dos tempos livres, pode-se inferir que a maior parte dos alunos é 

bastante activa, pois assinalaram diversas actividades para além das que lhes foram propostas. 

Pode-se concluir, ainda, que alguns alunos participam em actividades extra-curriculares, tais 

como: música, inglês, etc.  
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3.4. Perspectiva das professoras e dos alunos face à utilização das TIC na sala 

de aula  

A perspectiva de professores e alunos é fulcral na utilização das TIC na sala de aula. Neste 

âmbito questionaram-se os intervenientes neste processo, as conclusões são apresentadas de 

seguida. 

 

3.4.1.  A professora 
Na tentativa de perceber qual a perspectiva da professora da E.B.1 da Lomba acerca da 

integração das TIC na sala de aula, pediu-se que falasse sobre estas questões e para isso foi 

feita uma entrevista (Anexo II): 

“Numa perspectiva fundamentalmente prática, posso afirmar que as TIC no contexto de sala 

de aula têm-se revelado de extrema importância, em especial para as crianças com 

dificuldades ao nível da aprendizagem. Assumem-se como ferramentas de trabalho, 

especialmente capazes de estimular e entusiasmar crianças para as aprendizagens. 

Nesta escola, a presença das TIC na sala de aula e a sua utilização no contexto das diversas 

aprendizagens, são aspectos com os quais as crianças se encontram familiarizadas desde o 1º 

ano de escolaridade e que se podem afirmar fundamentais para a promoção e o 

desenvolvimento do trabalho em equipa, espírito de cooperação e novas dinâmicas de 

ensino/aprendizagem.” (Informação fornecida pela docente Dulce Oliveira , 2004). 

Paralelamenta na Escola E.B.1 de Vilarinho foi feita outra entrevista, (Anexo II) para se 

compreender melhor qual a perspectiva da professora da turma em relação à integração das 

TIC na sala de aula. Pediu-se que falasse um pouco acerca desta questão:   

“Face às profundas mudanças a que constantemente estamos sujeitos no mundo moderno, 

torna-se absolutamente imprescindível a utilização das TIC na sala de aula, de forma a 

enfrentar os novos desafios que se nos deparam, preparando cidadãos responsáveis para a 

integração na sociedade de informação. 

A utilização das TIC em contexto educativo facilita mudanças de práticas pedagógicas, 

contribui para o desenvolvimento de competências disciplinares e para o respeito pela 

diversidade linguística, cultural e religiosa, permite estabelecer metodologias personalizadas 

de trabalho e de aprendizagem, promove a cooperação e o trabalho de grupo e contribui 

para o respeito pelo outro. 
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Nesta linha de pensamento, considero muito importante o envolvimento dos meus alunos em 

projectos internacionais, realizados através da Internet, onde tomam contacto com realidades 

culturais, sociais, económicas e religiosas diferentes, onde todos são tratados como iguais, 

onde todos se dão as mãos num mesmo objectivo, o que contribui para a estruturação da sua 

personalidade e para o seu equilíbrio emocional. 

Os alunos crescem dentro de comportamentos e atitudes cívicas em relação ao ambiente 

físico e social em que estão inseridos, e a utilização das TIC abre novos horizontes a crianças 

que estão limitadas ao seu precário ambiente familiar.” (Informações fornecidas pela 

docente Anabela Monteiro, 2004). 

 

3.4.2. Os alunos 
No intuito de sabermos qual a familiaridade dos alunos da E.B.1 da Lomba com o 

computador, foi realizado também um inquérito (Anexo I). 

Este inquérito foi respondido pelos 16 alunos que constituem a turma do 3º e 4º ano, com 

idades compreendidas entre os 7 e os 11 anos. 

Na Escola de Vilarinho, também no intuito de conhecermos melhor a familiaridade que os 

alunos têm com o computador, mais uma vez foi realizado um inquérito.  

Este inquérito foi respondido pelos 15 alunos que constituem esta turma e os resultados são 

apresentados de seguida. 
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3.4.3. Análise dos inquéritos 

 
A escola da Lomba:  
 
 
1 – Tens computador em casa? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 – Computador em Casa 
 

Na primeira questão, apenas uma aluna respondeu ter computador em casa. 

1.1 – Se sim, de quem é o computador? 

A única aluna que respondeu ter computador em casa indicou que este pertence ao pai. 

1.2– O que gostas mais de fazer? 

Esta aluna respondeu que gosta de jogar e escrever textos. 

2 – Gostas de trabalhar com o computador? 

 

  

 

 

 

 
 

Gráfico 22 – Gosta de trabalhar com o Computador 
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Nesta questão, todos os alunos responderam afirmativo, ou seja, todos gostam de trabalhar no 

computador. 

 

3 – O que gostas mais de fazer? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 23 – O que gosta mais de fazer 
 
 
Nesta questão, os alunos indicaram mais que uma opção. Assim, 15 alunos assinalaram que 

gostavam de jogar, 14 de pesquisar na Internet e 9 de escrever textos.  

 

4 – Que outras actividades gostarias de fazer? 

Apenas uma aluna respondeu que gostaria de “mandar” mensagens pelo computador. 
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Análise Global 

Através das respostas à questão número 1, podemos verificar que, dos 16 alunos inquiridos, 

apenas uma aluna tem computador em casa, que pertence ao pai. Esta aluna costuma jogar e 

escrever textos no computador e como não faz referência a actividades relacionadas com a 

Internet, poder-se-à inferir que não tem acesso a esta ferramenta. 

Pela análise das respostas de todos os alunos pode-se, então, concluir que quase a totalidade 

dos alunos só tem contacto com o computador na escola. 

Contudo, todos os alunos responderam que gostam de trabalhar no computador, tendo como 

primeira preferência jogar, seguida de pesquisar na Internet e, por último, escrever textos. 

Apenas uma aluna, na questão número 4, respondeu que gostaria de mandar mensagens no 

computador.  
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A escola de Vilarinho: 

 

1 – Tens computador em casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 24 – Tem computador em casa 

 
Na primeira questão, apenas quatro alunas responderam ter computador em casa. 

1.1 – Se sim, de quem é o computador? 

 

Das alunas que afirmaram ter computador em casa, duas indicaram ser seu. Uma aluna disse 

que o computador era dela e do pai e ainda outra disse ser do irmão. 

1.2 – O que costumas fazer no computador? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 25 – O que costuma fazer no computador 
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Nesta questão, as quatro alunas escolheram mais que uma opção. Sendo assim, três 

responderam que gostam de jogar, duas de pesquisar na Internet e, ainda, duas assinalaram a 

opção outros onde uma escreveu ouvir música e outra pintar desenhos. Todas assinalaram a 

opção escrever textos. 

2 – Gostas de trabalhar com o computador? 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 26 – Gosta de trabalhar com o computador 
 

Nesta questão, todos os alunos responderam afirmativo, ou seja, todos gostam de trabalhar no 

computador. 

3 – O que gostas mais de fazer? 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 27 – O que gosta mais de fazer 
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Nesta questão, os alunos indicaram mais que uma opção. Assim, treze alunos assinalaram que 

gostam de jogar, onze de escrever textos e treze de pesquisar na Internet. Dos doze alunos que 

assinalaram a opção outros, cinco escreveram que gostam de pintar e fazer desenhos, seis de 

consultar o site da escola e um de mandar E-mails. 

4 – Que outras actividades gostarias de fazer? 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gráfico 28 – Que outras actividades gostaria de fazer 

 

Em relação a outras actividades quatro alunos que responderam que gostariam de E-mails, um 

respondeu jogar, e outro que gostaria de ter vídeo no computador para ver filmes. Outro 

respondeu que gostaria de ouvir música e mandar mensagens e, ainda, outro respondeu que 

gostaria de consultar jogos na Internet. Nesta questão sete alunos não responderam. 
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Análise Global 
 

Através das respostas à questão número 1, podemos verificar que, dos quinze alunos 

inquiridos, apenas quatro têm computador em casa. Das duas alunas que dizem que o 

computador é seu, uma respondeu que é seu e do pai e ainda outra diz ser do seu irmão. Em 

relação às actividades preferidas dos alunos, três responderam que gostam de jogar, as quatro 

responderam que gostam de escrever textos, duas de pesquisar na Internet e, ainda, duas 

assinalaram a opção outros onde disseram gostar de ouvir música e pintar desenhos. 

Pela análise das respostas de todos os alunos pode-se, então, concluir que quase a totalidade 

dos alunos só tem contacto com o computador na escola.  

Podemos também concluir, através da análise das respostas à questão número dois, que todos 

os alunos gostam de trabalhar no computador, tendo como primeiras preferências jogar e 

pesquisar na Internet, seguida de escrever textos, havendo ainda 12 alunos que assinalaram a 

opção outros onde 5 escreveram que gostam de pintar e fazer desenhos, 6 de ir ao site da 

escola e 1 de mandar E-mails.  

Na última questão, houve sete alunos que não responderam e oito que responderam dos quais 

quatro disseram que gostariam de mandar E-mails, um de ter vídeo no computador para poder 

ver filmes, outro de ouvir música e mandar mensagens e ainda outro escreveu que gostaria de 

consultar jogos na Internet. 
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3.5. Actividades desenvolvidas                                           

Definidos os objectivos para este trabalho, foram desenvolvidos nas duas escolas estudadas 

algumas actividades no sentido de promover o uso das TIC em contexto de sala de aula. 

Deste modo, vai ser apresentado, de seguida, todas as actividades realizadas na escola E.B.1 

da Lomba. Por uma questão de organização da informação estas actividades estão divididas 

nos três grupos referidos anteriormente (Processamento de Texto, Internet/Web e E-mail) e, 

dentro de cada grupo, apresentadas segundo a ordem cronológica em que foram realizadas. 

Quanto à escola E.B.1 de Vilarinho, considera-se pertinente referir que esta, ao longo dos 

últimos anos tem vindo a integrar diversos projectos de colaboração internacional. Nestes 

projectos, os alunos desenvolvem diferentes actividades de intercâmbio e de partilha com 

alunos de outros países, utilizando para tal as TIC. 

Assim, para que seja possível compreender o tipo de actividades desenvolvidas, vai ser 

demonstrada uma breve apresentação do projecto no qual esta turma participou.  

O Projecto Internacional “PAPER AND ENVIRONMENT”, surgiu na sequência de dois 

projectos internacionais desenvolvidos pela turma no ano lectivo anterior; tem como 

coordenador o professor Tsutomu Iyanagi, do Japão, que tem a seu cargo um grupo de 

alunos de 6 a 9 anos e, como colaboradores, Jef Theys professor do 6º ano da Escola de 

Kriebel, Olen, Bélgica, e São Monteiro, professora dos 3º e 4º anos da EB1 de Vilarinho. 

Como os alunos envolvidos no projecto não falam a mesma língua, escolheu-se uma língua 

comum para comunicação: o Inglês. Mas, como nesta faixa etária os alunos ainda não 

dominam a língua inglesa, o projecto é desenvolvido basicamente através de fotografias (daí o 

subtítulo COMMUNICATION THROUGH PICTURES), que são colocadas em site próprio, 

na Internet, promovendo, desta forma, a utilização das TIC, a par da sensibilização para a 

diversidade linguística e da multiculturalidade. 

Como se trata de um Projecto transversal, que abrange todas as áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares, simultaneamente com a confecção de papel divulgam-se 

costumes e tradições dos países envolvidos, paisagens e monumentos, trocam-se receitas e 

confeccionam-se comidas típicas, com alguns dos produtos com que trabalharam. 

Através do desenvolvimento deste projecto, os alunos adquirem as competências necessárias à 

solução de problemas a nível local e mundial; com a permuta de dados e experiências tornam-

se pessoas responsáveis, críticas e intervenientes, assegurando a sua formação integral num 

espaço privilegiado de educação para a cidadania. 
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3.5.1. Escola E.B.1 da Lomba 
 
 
a)  Processamento de texto        
                                                                           
Em relação ao contexto específico da escola em estudo, sendo a turma constituída por 

crianças do 3º e do 4º ano, é possível dividi- la em dois grupos distintos: um grupo de crianças 

que frequenta o 3º ano com alguns conhecimentos de leitura e de escrita e outro grupo com 

melhores conhecimentos de leitura e de escrita (4º ano). Neste sentido, as actividades de 

processamento de texto desenvolvidas ao longo do período de permanência nesta escola, 

foram actividades simples, que vão desde a escrita de pequenas palavras com o objectivo de 

associar a letra manuscrita à letra impressa, até à organização e tratamento de textos 

produzidos pelas próprias crianças.  

Assim, e para uma melhor organização da informação, as actividades desenvolvidas no 

âmbito do processamento de texto estão divididas em três grupos: actividades de produção de 

textos, actividades de aperfeiçoamento de textos e actividades de associação da letra 

manuscrita à letra impressa. 

 



  
 Potencialidades educativas das TIC no Ensino Básico 

2004 ISEP – Departamento de Engenharia Informática 60 
 

 
Produção de Textos: 

 
 

Dia 13 de Outubro de 2003  
 
Objectivo da actividade: 

Esta actividade teve como objectivo a escrita de frases e de palavras relacionadas com os 

festejos do “Dia Mundial da Alimentação”. As frases escritas pelos alunos do 4º ano foram 

inseridas num trabalho de expressão plástica realizado no “Dia Mundial da Alimentação”. 

 

Descrição da actividade: 

A propósito do Dia Mundial da Alimentação os alunos tiveram que, utilizando o computador, 

escrever frases (4º ano) ou palavras (3º ano) relacionadas com este dia. Depois de escreverem 

as frases (ou palavras) os alunos imprimiram-nas e colaram-nas no caderno, ilustrando-as. 

  

Comportamento dos alunos: 

Quando lhes foi dito que iriam realizar um trabalho no computador as crianças mostraram-se 

bastante entusiasmadas. Os alunos do 4º ano não mostraram dificuldades de maior na 

realização da tarefa, apenas solicitando a ajuda do professor para alterar o tipo de letra e 

imprimir os trabalhos. Em relação aos alunos do 3º ano as dificuldades apresentadas 

relacionam-se mais directamente com a escrita das palavras. No entanto, apesar de algumas 

dificuldades todas as crianças realizaram esta actividade.   

  

Comentário:  

 Durante esta actividade os alunos estiveram muito entusiasmados. Para colmatar as 

dificuldades apresentadas pelas crianças do 3º ano, a docente escreveu, ao lado de cada letra 

(no teclado), a correspondente manuscrita. Esta estratégia foi fundamental para que todas as 

crianças conseguissem realizar esta actividade, na medida em que, deste modo, as crianças 

conseguiram identificar mais facilmente as letras no teclado. 
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Dia 3 de Novembro de 2003 
 

Objectivo da actividade: 

Nesta actividade o objectivo era construir frases a partir de uma palavra dada. Esta actividade 

destinou-se apenas aos alunos do 4º ano. 

 

Descrição da actividade: 

Depois de trabalhar, na área de Língua Portuguesa, o caso de leitura “os valores de X”, cada 

aluno construiu frases com uma das palavras trabalhadas. Alguns alunos ilustraram as suas 

frases com imagens guardadas em ficheiros. 

 

Comportamento dos alunos: 

O trabalho no computador decorreu sem grandes dificuldades. Algumas crianças ainda 

tiveram dificuldade em gravar os trabalhos ou imprimi- los. No entanto, uma aluna conseguiu 

alterar o tipo e o tamanho da letra sem ajuda.  

Outro aspecto também importante foi o facto de alguns alunos pedirem para ilustrarem as suas 

frases com imagens importadas de outros ficheiros.   

 

Comentário: 

Com este tipo de actividades, e devido às potencialidades do processamento de texto 

(correcção automática), as crianças conseguiram visualizar mais facilmente os seus erros. 

Neste sentido, este tipo de actividades é muito importante na medida em que lhes permite uma 

melhor percepção dos seus erros e posterior correcção.    
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Aperfeiçoamento de Textos: 
 
 
 

 Dia 24 de Novembro de 2003 
 

Objectivo da actividade: 

 Esta actividade destinou-se apenas aos alunos do 4º ano e teve como objectivo o tratamento 

de um texto produzido e sua ilustração. 

 

Descrição da actividade: 

Depois de ouvirem uma história, as crianças, em grupo, tiveram que recontar (por escrito) 

essa mesma história. Quando todos terminaram, cada grupo (ou cada aluno, para o caso dos 

que realizaram o reconto individualmente) apresentou o seu trabalho à turma. Procedeu-se à 

votação do melhor trabalho e o vencedor pôde tratar o seu texto no computador e ilustrá- lo.  

 

Comportamento dos alunos: 

Quando lhes foi comunicado que, no fim da actividade o vencedor poderia trabalhar o seu 

texto no computador, as crianças mostraram grande entusiasmo e, no fim, foi com grande 

alegria que a aluna vencedora se dirigiu para o computador.  

 

Comentário: 

Normalmente, o trabalho no computador é visto por parte dos alunos com grande entusiasmo 

e, neste caso, o facto de o aluno vencedor poder trabalhar o seu texto no computador 

funcionou como um incentivo para que todos tentassem produzir o melhor texto.  

Neste tipo de actividades, é importante referir que, apesar de o texto trabalhado no 

computador ter sido já trabalhado de forma manuscrita, tal facto não diminui a importância 

desta actividade. Pelo contrário, ao voltar a trabalhar o texto, foi possível corrigir alguns erros 

(a nível de construção de frases) e tornar o texto criado mais apelativo através da ilustração.  
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Associação da letra manuscrita à letra impressa: 
 

 

Dia 27 de Novembro de 2003 

Objectivo da actividade: 

 Esta actividade destinou-se aos alunos do 3º ano e teve como objectivo fazer corresponder a 

letra manuscrita à letra impressa. 

 

Descrição da actividade : 

Neste dia os alunos trabalharam algumas palavras novas. Depois de terem escrito as palavras 

no caderno ao lado dos respectivos desenhos, cada aluno escreveu essas mesmas palavras no 

computador. Depois de imprimirem, recortaram essas palavras e colaram-nas no caderno, ao 

lado das manuscritas. 

 

Comportamento dos alunos: 

Mais uma vez as crianças se mostraram bastante motivadas para a realização desta tarefa. A 

dificuldade inicial de “descobrir” as letras no teclado diminuiu, e algumas crianças 

conseguiram realizar esta actividade sozinha. No entanto, a maioria apresentou ainda algumas 

dificuldades em relação ao tratamento do tipo e tamanho da letra, bem como em relação à 

impressão dos trabalhos.  

 

Comentário: 

Durante esta actividade verificou-se uma diminuição na dificuldade em associar a letra 

impressa à manuscrita. De facto, e no que diz respeito a este aspecto específico, apesar de 

algumas crianças ainda mostrarem certas dificuldades, a maioria conseguiu 

identificar/associar a letra manuscrita à impressa.    
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Dia 28 de Novembro de 2003 

 

Objectivo da actividade: 

À semelhança das actividades realizadas no dia 27 de Novembro, esta actividade destinou-se 

aos alunos do 3º ano e teve como objectivo fazer corresponder a letra manuscrita à letra 

impressa. 

  

Descrição da actividade : 

Mais uma vez, depois de terem escrito as palavras novas no caderno ao lado dos respectivos 

desenhos, os alunos escreveram essas mesmas palavras no computador. Depois de 

imprimirem, recortaram essas palavras e colaram-nas no caderno, ao lado das manuscritas. 

 

Comportamento dos alunos: 

Ao longo desta actividade foi notória a evolução das crianças relativamente à escrita das 

palavras. Neste momento, a maioria das crianças consegue realizar este tipo de actividade sem 

ajuda do professor, sendo que algumas conseguem já identificar e alterar os erros que 

cometem. 

Todas compreenderam procedimentos simples como escrever em maiúsculas, mudar de 

parágrafo ou apagar uma palavra errada, mostrando-se entusiasmadas quando os realizaram 

sozinhas. 

 

Comentário: 

Apesar de parecerem procedimentos simples, o facto de as crianças conseguirem escrever em 

maiúsculas ou de compreenderem que uma palavra está mal escrita mostra que, 

inconscientemente, interiorizaram estas questões gramaticais muito importantes. 
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b)  A Internet/Web  
                     

Dia 31 de Outubro de 2003 

 

Objectivo da actividade: 

Esta actividade teve como objectivo pesquisar sobre o tema em estudo – O Halloween. 

 

Descrição da actividade: 

No seguimento do tema que estava a ser tratado – o Halloween - os alunos foram à Internet ao 

site www.clikin.pt, previamente escolhido, pesquisar sobre o tema em questão. 

Como na sala só existem quatro computadores, a turma foi dividida em quatro grupos: um 

grupo constituído por três elementos e os restantes com quatro elementos cada. 

 

Comportamento dos alunos: 

Os alunos, quando souberam que iam para os computadores pesquisar na Internet, ficaram 

muito entusiasmados. Alguns alunos nunca tinham pesquisado na Internet e foi necessário 

explicar-lhes e indicar- lhes onde teriam que clicar para mudar de página. 

Devido às suas reacções, pode-se inferir que o que mais gostaram foi da bruxa animada que se 

encontrava num dos cantos superiores do monitor. As crianças acharam muito engraçado a 

bruxa estar a voar na sua vassoura. 

 

Comentário: 

 A experiência foi muito positiva, todos os alunos gostaram muito e ficaram a saber coisas 

novas sobre o tema que estava a ser estudado, de uma forma informal e divertida, tais como: a 

história do “Jack – a lanterna”, que fez surgir a tradição das abóboras- lanternas e, ainda, 

algumas receitas tradicionais deste dia (Halloween). 
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Dia 14 de Novembro de 2003 

 

Objectivo da actividade: 

Com esta actividade pretendia-se que os alunos, de uma forma lúdica (através de um jogo) 

consolidassem alguns conhecimentos sobre a reciclagem. 

 

Descrição da actividade: 

No contexto do Projecto desenvolvido com os alunos sobre a reciclagem, foi explorado o site 

www.pontoverde.pt (em “Aventura da Reciclagem”), previamente escolhido e estudado pela 

responsável dessa aula. 

A Aventura da Reciclagem consiste num jogo onde as crianças têm que apanhar apenas os 

objectos que pertencem aos respectivos eco pontos. 

 

Comportamento dos alunos: 

Os alunos estavam muito entusiasmados e gostaram muito do jogo, querendo sempre jogar 

mais. Contudo, tiveram algumas dificuldades, no inicio, em apanhar os objectos, visto não 

conseguirem coordenar a velocidade dos movimentos, ou seja, mexiam o rato ou com muita 

rapidez ou com alguma lentidão. 

No entanto, todos os alunos entenderam o objectivo do jogo e, na parte final, já tentavam só 

apanhar os objectos certos e já coordenavam os movimentos com o rato. 

 

Comentário: 

Esta foi uma estratégia bem aplicada, onde os alunos tiveram a oportunidade de aprender e de 

consolidar os conhecimentos de uma forma lúdica e com prazer.  
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Dia 3 de Fevereiro de 2004 

 

Objectivo da actividade: 

Esta actividade teve como objectivo criar uma página Web para a EB da Lomba, com a 

intervenção directa dos alunos.  

 

Descrição da actividade: 

Em primeiro lugar, foi explicado aos alunos quais os objectivos da construção da página, ou 

seja, dar a conhecer a Escola da Lomba e seus alunos. Desta forma, tendo uma página na 

Internet, todos a poderiam visitar.  

Os alunos ficaram muito entusiasmados, ajudando a escrever os textos necessários e a 

escolher as melhores fotografias para colocar nas páginas.  

Quando finalizada, foi visto o produto final que foi do agrado de todos. 

 

Comportamento dos alunos: 

Os alunos ficaram bastante entusiasmados com a ideia de terem uma página na Internet, onde 

davam a conhecer a sua escola e a si próprios. Ficaram muito felizes quando viram a 

fotografia da escola no monitor.  

  

Comentário: 

Como se trata de alunos do 3º e 4º ano, e devido ao tempo escasso para esta actividade, a base 

das páginas iam já construídas, ou seja, já existia o número de páginas necessárias, todas com 

o fundo e com os links, faltando apenas os textos e as fotografias. 
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c)  O  E-mail   
                    

Como a Escola da Lomba não tinha ainda um E-mail criado, foi necessário proceder à 

subscrição de uma conta de E-mail. Para tal, foram disponibilizados aos alunos várias páginas 

da Internet das quais tiveram de escolher uma. Assim sendo, a página escolhida para a criação 

de uma conta de correio electrónico foi o «aeiou.pt». 

 

Dia 3 de Fevereiro de 2004 

Objectivo da actividade: 

No âmbito de e-mail, o objectivo principal desta actividade era, por um lado, dialogar sobre as 

formas de envio e recepção de correspondência, bem como criar uma conta de correio 

electrónico.  

 

Descrição da actividade: 

Após um diálogo inicial acerca de como se escreve uma carta a outra pessoa e dos passos 

necessários para a enviar, em conjunto com os alunos, foi passada à criação de uma conta de 

correio electrónico. Para tal, foi disponibilizada algumas páginas da Internet para que os 

alunos pudessem escolher aquela na qual gostariam de criar um E-mail. A escolhida foi a 

página «aeiou.pt» talvez (inferência) por conter as cinco vogais de abecedário. 

De seguida, foi necessário escolher o endereço electrónico. Depois de ter sido esclarecido aos 

alunos acerca do que é um endereço electrónico, eles decidiram que o nome escolhido seria 

«escoladalomba» por ser a escola onde estudam. Alguns minutos depois, e após ter sido 

decidido qual seria a palavra-chave e seguido todos os passos obrigatórios, a conta de correio 

electrónico fo i criada – escoladalomba@aeiou.pt. 

A fim de que os alunos pudessem verificar como se processa a consulta e envio de 

mensagens, uma das professoras enviou uma mensagem do seu E-mail. Infelizmente esta não 

chegou ao destinatário por, possivelmente, não ter passado o tempo necessário para que o 

endereço da escola fosse registado no servidor. No entanto, foi explicado e escrito todos os 

passos que os alunos necessitam de seguir para consultar o seu E-mail. 
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Comportamento dos alunos: 

Quando foi dito aos alunos que iria ser criada uma conta de correio electrónico, eles ficaram 

surpreendidos pois não sabiam o que era. Após o diálogo inicial, eles mostraram-se mais 

entusiasmados e receptivos face à possibilidade de poderem enviar e receber pelo 

computador, pequenas frases ou textos, desenhos que fizerem, etc.   

Todos os alunos se implicaram na criação desta conta de correio electrónico dando ideias para 

possíveis nomes, palavras-chave, entre outras e, no final, só ficaram algo desiludidos por não 

poderem receber a mensagem enviada pela professora.  

 

Comentário: 

A criação de um e-mail requer a sua consulta frequente por parte dos alunos. Caberá ao 

professor fomentar essa consulta e utilizar este recurso como um meio de divulgação de 

alguns trabalhos realizados pelos alunos. 
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3.5.2.  A Escola E.B.1. de Vilarinho 

 

a) Processamento de Texto  

                    
Apesar de a turma ser constituída por alunos dos 3º e 4º anos, na maioria das actividades 

desenvolvidas não há separação dos alunos por nível de escolaridade, sendo o trabalho 

adaptado de modo a permitir ser realizado por todos os alunos. Desta forma, todas as 

actividades desenvolvidas no âmbito do processamento de texto foram, também, 

desenvolvidas de modo a poderem ser realizadas por todos os alunos, independentemente do 

ano que frequentam.   

Desta forma, e no seguimento do trabalho desenvolvido pela professora da turma, esta 

ferramenta foi utilizada como auxiliar na produção e organização de textos dos alunos.  

Devido às características desta turma (nível etário, escolarização, etc.) as actividades de 

processamento de texto estão divididas apenas em actividades de produção e aperfeiçoamento 

de textos. 
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Produção e aperfeiçoamento de textos: 

 

Ao longo do semestre   

Objectivo da actividade: 

As actividades realizadas ao longo do semestre, no âmbito desta ferramenta, tinham como 

objectivo a realização e tratamento de textos produzidos e relacionados com os diversos temas 

trabalhados. 

 

Descrição da actividade: 

Este tipo de estratégia foi aplicada na construção de diferentes textos inseridos em diversos 

temas, tais como: 

- As Serras de Portugal (20 de Fevereiro de 2004); 

- As actividades económicas (27 de Fevereiro de 2004); 

- Tratamento de um texto na área de Língua Portuguesa (durante o mês de Março); 

- Visita de estudo ao Parque Nacional da Peneda-Gerês (29 de Março de 2004). 

Comportamento dos alunos: 

Os alunos mostraram bastante interesse durante a realização destas actividades, respeitando 

sempre a sua vez e ajudando os colegas com mais dificuldade.  

Comentário:  

Sempre que se realizam este tipo de actividades, os alunos mostram-se bastante 

entusiasmados em trabalhar com o computador. Atendendo a que o objectivo era que todos os 

alunos participassem na actividade, o facto de alternarem a vez no computador foi a forma 

encontrada para alcançar esse objectivo.  

De um modo geral, os alunos respeitavam sempre esta regra, permitindo que as actividades 

decorressem de forma organizada e tranquila.    

À medida que foi realizado este tipo de actividades, os alunos demonstravam cada vez menos 

dificuldades em acompanhar o trabalho realizado no quadro, o que revela mais “à vontade” no 

uso desta ferramenta. 
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Ao longo do semestre   

 

Objectivo da actividade: 

Estas actividades tinham como principal objectivo a produção dos relatórios para publicação 

na página do Projecto. 

 

Descrição da actividade: 

Sempre que queriam publicar uma nova notícia, os alunos elaboravam o texto em grupo ou 

individualmente. Depois de tratado, o texto era traduzido para Inglês e publicado na página do 

Projecto.  

 

Comportamento dos alunos: 

Os alunos mostravam bastante empenho na realização dos textos, tentando sempre aperfeiçoá-

los uma vez que eram lidos pelos colegas dos outros países.  

  

Comentário:  

Estas actividades, inseridas neste projecto, são uma mais valia no sentido de promoverem o 

uso desta ferramenta, de um modo informal e, por vezes lúdico.  
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b) A Internet/Web: 
            
 

25 de Fevereiro de 2004 

 

Objectivo da actividade: 

Pesquisar na Internet sobre um tema relacionado com a aula de Estudo do Meio – Sistema 

Solar. 

 

Descrição da actividade: 

Depois de trabalharem o Sistema Solar na aula, a professora propôs aos alunos uma pesquisa 

acerca deste assunto. Utilizando o motor de busca “Google”, um grupo de alunos pesquisou 

informações acerca do Sistema Solar. Depois de realizada a pesquisa, apresentaram os 

resultados à turma.  

 
Comportamento dos alunos: 

No momento em que a professora propôs a realização deste tipo de pesquisa, vários alunos se 

mostraram interessados em realizá- la. O grupo escolhido não teve qualquer dificuldade ao 

realizar a pesquisa na Internet quer ao nível da procura de informação quer a nível da 

navegação nas páginas. 

 

Comentário:  

Sempre que se propõe a pesquisa na Internet, praticamente todos os alunos se mostram 

interessados. Esta atitude demonstra a curiosidade e o interesse que o computador desperta 

nos alunos. No entanto, o facto de haver apenas um computador na sala de aula reduz as 

possibilidades de existirem mais grupos a pesquisarem na Internet. 
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16 de Março de 2004 

Objectivo da actividade: 

Observar na Internet algumas imagens de um fenómeno natural – eclipse do Sol originado 

pela passagem do planeta Mercúrio. 

 

Descrição da actividade: 

O facto de ser um fenómeno actual e apesar de não se encontrar integrado em nenhuma área 

trabalhada neste dia, a professora propôs a observação de algumas imagens na Internet acerca 

deste tema.  

 

Comportamento dos alunos: 

Os alunos estiveram muito atentos às imagens e formularam algumas questões acerca do que 

estavam a ver. À medida que formulavam essas questões tentavam encontrar as respostas às 

mesmas pesquisando em diferentes sites, o que demonstrou a curiosidade e o interesse dos 

alunos.  

 

Comentário:  

Estas actividades, apesar de não estarem integradas em nenhuma aula, são muito importantes 

visto proporcionarem aos alunos o acesso à informação de um modo rápido e actual o que não 

aconteceria de outra forma. 
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Ao longo do semestre  

 

Objectivo da actividade: 

Visto esta escola estar integrada num Projecto Internacional, a Internet foi utilizada 

diariamente quer para consulta da página do Projecto quer para a troca de informações entre 

os diferentes países envolvidos. 

 

Descrição da actividade: 

Diariamente, os alunos consultavam a página do Projecto para terem conhecimento das 

actividades realizadas pelos seus colegas dos diferentes países assim como para publicar os 

relatórios das suas próprias actividades. 

 

Comportamento dos alunos: 

Esta foi uma actividade que envolveu muito os alunos e na qual todos participavam 

activamente. 

 

Comentário:  

Apesar de não serem actividades obrigatórias os alunos participavam nelas com grande 

entusiasmo não sendo necessário a intervenção da professora para a sua realização. Desta 

forma, os alunos auto- implicavam-se criando eles próprios as notícias que pretendiam 

publicar e consultando a página frequentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Potencialidades educativas das TIC no Ensino Básico 

2004 ISEP – Departamento de Engenharia Informática 76 
 

 

Ao longo do semestre  

 

Objectivo da actividade: 

Esta actividade teve como objectivo criar uma página Web para a EB de Vilarinho, com a 

intervenção directa dos alunos. 

 

Descrição da actividade: 

Em primeiro lugar, explicámos aos alunos quais os objectivos da construção da página, ou 

seja, dar a conhecer a escola de Vilarinho e os seus alunos, assim como os projectos por eles 

desenvolvidos.  

Os alunos ficaram muito entusiasmados e, ao longo da criação da página, ajudaram a escrever 

os textos necessários e a escolher as melhores fotografias.  

 

 

Comportamento dos alunos: 

Os alunos ficaram bastante entusiasmados com a ideia de terem uma página na Internet, onde 

poderiam dar a conhecer a sua escola e os projectos desenvolvidos.  

 

Comentário: 

Apesar de esta turma integrar um projecto internacional e de, através da Internet, estar em 

permanente contacto com outros países, não tinha ainda uma página própria onde pudesse dar 

a conhecer a sua escola. Desta forma, os alunos mostraram-se muito empenhados na criação 

da página da escola, dando sugestões para a sua criação e aperfeiçoamento. 
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c) O  E-mail: 
                    
 

Ao longo do semestre  

Objectivo da actividade: 

No que diz respeito às actividades de E-mail e devido ao tempo em que esta turma se encontra 

inserida no Projecto descrito anteriormente, tornou-se uma tarefa muito complicada proceder 

a uma enumeração detalhada de todos os tipos de comunicação escrita e seus conteúdos, para 

além de ser uma tarefa muito extensa, usando esta ferramenta. Desta forma apenas será 

descrito, de forma geral, algumas das actividades desenvolvidas por estes alunos utilizando 

esta ferramenta de comunicação. 

 

Descrição da actividade: 

Os alunos desta turma utilizavam o E-mail praticamente todos os dias para comunicarem com 

os seus colegas e professores do Japão e da Bélgica e também para consultarem as mensagens 

enviadas por eles. Nas mensagens que enviavam, relatavam as actividades que realizavam ao 

longo do dia, aproveitando quase sempre para anexar algumas fotografias ou outras imagens 

que considerassem importantes e que elucidavam melhor o receptor da mensagem. 

Das inúmeras actividades utilizando este meio de comunicação, foi destacado apenas alguns 

exemplos de mensagens trocadas via Internet. Assim, os alunos utilizaram o E-mail para 

mostrar a confecção dos seus fatos de Carnaval e consequente passeio pelas ruas de Vilarinho, 

para comunicar a chegada da Primavera a Portugal, para comunicar o desenvolvimento de 

alguns dos projectos comuns aos três países como por exemplo o Haiku e a confecção de 

papel; visitas de estudo, troca de receitas, outros costumes e imagens de monumentos, ou 

simplesmente para trocarem algumas ideias, entre muitos outros.  

Todos os textos são escritos em Português e depois de serem traduzidos, são publicados, via 

E-mail, na página do Projecto. 
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Comportamento dos alunos: 

Em relação ao comportamento dos alunos e sua implicação na realização deste tipo de 

actividade, foi notória a satisfação com que eles escreviam os textos para serem 

posteriormente enviados para os seus colegas. 

 

Comentário:  

O facto de ser um meio de comunicação muito rápido, possibilitava que os alunos obtivessem, 

rapidamente, dos seus colegas, o feedback das mensagens que enviavam. Foi possível 

observar que a motivação e o à vontade demonstrado por estes alunos eram variáveis 

permanentes sempre se deslocavam ao computador para publicarem os textos que escreviam. 
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4. Reflexão Crítica Final 
 

“Conhecimento sem transformação não é 

sabedoria.” 

Paulo Coelho 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas Escolas de modo a 

compreendermos melhor qual o impacto que estas actividades tiveram nos alunos, bem como, 

de que forma contribuíram para uma efectiva implementação das TIC na sala de aula. Para 

esta análise é fundamental analisar o feedback dos alunos em relação a essas mesmas 

actividades. 

 
 
4.1.  Impactos observados nas duas realidades 

 
A realização deste estudo centrou-se principalmente na importância que as TIC assumem 

em contexto educativo, nomeadamente no 1º Ciclo do Ensino Básico. O trabalho 

desenvolvido passou pela efectiva implementação das TIC em duas turmas, tendo por 

base as seguintes ferramentas: O Processamento de texto, a Internet, o E-mail, entre 

outros. (ver capítulos 2 e 3). 

Assim, ao longo deste ano, tentou-se desenvolver um projecto que permitisse uma efectiva 

implementação e avaliação das TIC em contexto educativo. 

 

Partindo da análise do impacto que as actividades desenvolvidas tiveram em ambos os 

contextos, pode dizer-se que se obtiveram os seguintes resultados (ver capítulo 3): 

  

§ Processamento de texto: De um modo geral, os alunos mostraram-se sempre bastante 

motivados a participar nas actividades propostas, revelando sempre muito interesse no 

uso do computador, quer para produção de textos quer para o tratamento dos mesmos, 

apesar das duas realidades serem muito diferentes (a nível de anos de escolaridade).   

Assim, e decorrente da diferença etária entre estas duas turmas, as actividades 

desenvolvidas foram também diferentes. Assim, se por um lado, na escola da Lomba, 

esta ferramenta foi utilizada como um auxiliar da aprendizagem da escrita 

(principalmente no que diz respeito à associação da letra impressa à letra manuscrita), 
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na escola de Vilarinho esta ferramenta foi utilizada de um modo mais abrangente, para 

a produção e tratamento de textos ou dos relatórios sobre as actividades desenvolvidas 

nos projectos em que estes alunos participavam. 

Em relação às dificuldades apresentadas pelos alunos, estas são também de natureza 

diferente. Na EB1 da Lomba, as dificuldades apresentadas centravam-se, 

essencialmente, ao nível da identificação/associação da letra impressa e da letra 

manuscrita, bem como na formatação dos textos produzidos. Em relação à EB1 de 

Vilarinho, as dificuldades dos alunos centravam-se, principalmente, a nível da 

ornamentação do texto com imagens ou da formatação do próprio texto.  

 

§ Web: Nesta área, sentiu-se mais uma vez necessidade de adaptar as actividades às 

duas realidades. Enquanto que na escola EB1 da Lomba esta ferramenta não era 

utilizada de uma forma regular, na EB1 de Vilarinho os alunos utilizavam-na 

diariamente. Uma vez que os alunos tinham experiências e conhecimentos diferentes 

as dificuldades apresentadas eram também diferentes.  

Assim, enquanto que os alunos da escola da Lomba manifestavam dificuldades ao 

nível da navegação nas páginas da Internet, da leitura da informação, etc., o mesmo 

não acontecia na escola de Vilarinho onde os alunos utilizavam esta ferramenta com 

grande autonomia e facilidade. 

 

§ Criação das páginas Web: Todos os alunos se mostraram bastante interessados e 

motivados com a ideia de verem a sua escola, os seus trabalhos e projectos publicados 

na Internet. Desta forma, foram criadas duas páginas uma para cada Escola, com a 

ajuda e participação dos alunos e professoras. 

 

§ Correio electrónico: Na escola da Lomba, esta ferramenta não era utilizada com um 

carácter rotineiro como acontecia na escola de Vilarinho. Aliás, a única actividade que 

foi feita com os alunos a respeito do correio electrónico foi a criação de um endereço 

electrónico. Este não foi explorado, uma vez que o tempo era escasso. 

No dia em que foi criado o endereço de correio electrónico na escola da Lomba, os 

alunos mostraram-se muito interessados e atentos a todas as etapas para se atingir o 

que era pretendido; participaram na actividade dando algumas ideias para a escolha de 

uma palavra-passe que não fosse facilmente esquecida e para o nome do endereço de 

correio electrónico. Ficaram algo desiludidos no final, pois não receberam um e-mail 



  
 Potencialidades educativas das TIC no Ensino Básico 

2004 ISEP – Departamento de Engenharia Informática 81 
 

enviado por uma das professoras; possivelmente, esta situação ocorreu uma vez que 

não passou o tempo necessário para o e-mail ficar registado no servidor.  

Tendo presente o que foi mencionado anteriormente, é possível afirmar que a 

utilização do e-mail na escola de Vilarinho assume proporções completamente 

distintas das da escola da Lomba, apresentando-se como uma ferramenta de utilização 

diária  por parte dos alunos. Sempre que é necessário enviar algo (relatórios das 

actividades, dos projectos, etc.) para os seus colegas da Bélgica e do Japão, 

imediatamente se organizam, escrevem os textos em Português e depois de serem 

traduzidos publicam-nos na página destinada a esse efeito. Nalgumas situações enviam 

também alguns anexos como fotografias ou outras imagens para ilustrar esses textos.  

O facto de serem alunos mais velhos, de saberem escrever com mais facilidade e de 

manipularem melhor o computador, torna o correio electrónico uma ferramenta de 

fácil utilização e um meio privilegiado de comunicação. 

 

Os resultados obtidos foram unânimes nos seguintes aspectos (ver capítulo 3): 
 

§ As TIC devem ser consideradas como uma ferramenta de aprendizagem, sendo 

um complemento ao ensino “tradicional”. 

§ Os alunos mostram uma grande abertura e interesse face às TIC. 

§ Apesar das TIC apresentarem um grande potencial junto dos alunos, este só 

poderá ser rentabilizado quando as actividades propostas se adaptam à 

experiência de vida e às necessidades de cada um. 

§ Os professores são sensíveis à questão das novas Tecnologias, não colocando 

entraves à sua utilização nas salas de aula, no entanto os seus conhecimentos 

ainda são básicos não podendo disfrutar inteiramente das TIC. 

§ A utilização das TIC em contexto educativo deve ter a participação dos 

docentes. 

§ De um modo geral, as salas de aula estavam equipadas com o material 

informático necessário assegurando assim o sucesso deste projecto, caso 

contrário seria impossível dar aos alunos a oportunidade de contactar com as 

TIC. 
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A proposição que se pretendia provar com este estudo consistia na ideia que é possivel 

implementar, com sucesso, as TIC no Ensino Básico. 

 
Os resultados obtidos no capítulo 3 permitem comprovar esta proposição, com dados 

recolhidos por entrevistas aos professores, inquéritos aos alunos, observação e 

experimentação.  

Através do estudo realizado verificou-se que é possível implementar as TIC na sala de 

aula, independentemente do número de computadores disponíveis; cabe, apenas, ao 

professor ter a destreza de adaptar as suas práticas aos contextos da sua turma. 

 

Os aspectos negativos e inadequados encontrados foram: a ausência do computador em casa 

com o acesso à Internet, o que não permite uma aprendizagem pela experimentação/repetição 

dos procedimentos; A insegurança e a falta de confiança do professor no impacto positivo do 

uso das TIC. (ver capítulo 2): 

 

Acresce, para terminar, que, tendo presentes as diferenças entre estas duas realidades 

escolares, com maior relevância para o nível de aprendizagem, não é difícil adivinhar que a 

escola da Lomba, dentro de dois anos, se consiga colocar no mesmo nível de desempenhos 

constatados na escola de Vilarinho: as motivações e o potencial de desejo de aprender estão 

lá. Caberá tão somente à escola mantê- los vivos e dar- lhes consistência e regularidade de uso 

nas prática escolares. 
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Desenvolvimentos Futuros 
 
 

“Valeu a pena? Tudo vale a pena  

Se a alma não é pequena… “ 

 
Fernando Pessoa 

 
 
Propõe-se a continuidade do projecto da Câmara Municipal de Gondomar, uma vez que os 

professores do Ensino Básico, apesar de estarem sensíveis às TIC, demonstram ainda pouco 

conhecimento sobre todas as ferramentas que podem ser utilizadas. 

Uma outra actividade a implementar é a formação a professores.  

Sente-se a necessidade de definir políticas e estratégias para a implementação desta 

metodologia de ensino/aprendizagem por parte dos órgãos de gestão, uma vez que nesta área 

cada professor vai definindo a sua metodologia e temas a abordar.  

Este é um projecto com um grande impacto no futuro, pois estes alunos sentirão menos 

dificuldades no seu dia-a-dia ao utilizarem as TIC. 

 

Este estudo pretende ser mais um contributo e um pequeno impulsionador para a efectiva 

implementação das TIC no Ensino Básico. Espera-se que este pequeno trabalho possa 

comprovar as potencialidades das mesmas, e levar os “Velhos do Restelo” a aceitarem as TIC 

como uma ferramenta pedagógica e eficaz. 
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Anexo I – Inquérito ao Aluno sobre as TIC 
 

INQUÉRITO SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 

Notas explicativas: 

Este inquérito tem por objectivo fazer uma radiografia sobre as TIC nas Escolas 1º C.E.B. As respostas serão 

tratadas estatisticamente, para a elaboração de um estudo, avaliar a aplicação do programa e tomar medidas 

tendentes a melhorar as condições do ensino-aprendizagem das TIC. De modo a não falsear os resultados, peço o 

máximo rigor e objectividade nas respostas. Se necessário, deverá ser solicitado o apoio do Professor de 

Informática. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Escola do 1º C.E.B. de ___________________________________________________ 

Nº Total de Alunos da Escola de____________ 

Nº Total de Professores da Escola____________ 

 

1-  Idade do Aluno do 3º ano? 

 

6  

7 

8 

9 

10 

 

2- Idade do Aluno do 4º ano? 

 

9 

10 

11 

12 

 

3- Nº de Irmãos? 
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0 

1 

2 

3 

4 

+4 (Quantos) __________ 

 

 

4- Pessoas com quem vive? 

 

Pai e Mãe  

Pai, Mãe e Irmãos 

Pai, Mãe, Irmãos e Avós 

Pai, Mãe, Avós e Tio 

Pai, Mãe e Avós 

Primos (as) 

Mãe, Padrasto e Irmãos 

Madrasta, Pai e Irmãos 

Mãe e Irmãos  

Avós 

Família de Acolhimento 

Outro:___________________ 

 

 

5- Irmãos que frequentam a mesma escola? 

 

Sim 

Não 
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6- Problemas de Saúde? 

 

Sim 

Não   

Se Sim, Quais:_________________________________________________________ 

 

 

7- Alergias? 

 

Sim 

Não  

Se Sim, Quais:_________________________________________________________ 

 

 

8- Habitação? 

 

Vive em casa própria 

Vive em casa alugada 

Cada dos Avós 

Outro:________________________________________________________________ 

 

 

9- Pessoas com quem divide o quarto? 

 

Mãe 

Pai 

Irmão (ã) 

Avós e Irmãos 

Avó  

Primo (a) 

Não Responde 
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10- Local onde costuma estudar? 

 

Sala 

Cozinha 

Quarto 

Sala de estudo 

Pátio 

Não menciona 

Outro:________________________________________________________________ 

 

11- Pede ajuda para realizar os trabalhos de casa? 

 

Sim  

Não 

Algumas vezes 

 

12- Como prefere fazer os trabalhos de casa? 

 

Sozinho 

Acompanhado 

Umas vezes sozinho outras acompanhado 

No ATL 

Não Menciona 

 

13- Faz os trabalhos de casa por iniciativa própria? 

 

Sim  

Não  

É necessário insistir 

Não responde 

Às vezes 
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14- Ocupação dos tempos livres? 

 

Ajudar os Pais 

Brincar 

Praticar desporto 

Ouvir música 

Andar de bicicleta 

Ler 

Desenhar 

Ver televisão 

Outros:_______________________________________________________________ 
 
 

15- Tens computador em casa? 

 

Sim  

Não 

 

15.1 – Se sim, de quem é o computador? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

16- Gostas de trabalhar com o computador? 

 

Sim 

Não 

 

 

17- O que gostas mais de fazer? 

 

Jogar 

Escrever Textos 

Pesquisar na Internet 

Outro:________________________________________________________________ 
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18- Que outras actividades gostas de fazer? 

 

Jogar 

Manda E-mails 

Ter vídeo para ver filmes 

Ouvir música e mandar mensagens 

Consultar jogos na Internet 

Não responde 
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Anexo II – Inquérito ao Professor sobre as TIC 
 
 
 

INQUÉRITO SOBRE AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
 
Na tentativa de perceber qual a perspectiva da professora na Escola acerca da integração das 

TIC na sala de aula foi elaborada uma entrevista. 

 
 
Ex.mo(a) Sr(a). Professor(a) 
 
Poderia falar um pouco sobre as TIC no contexto de sala de aula e a sua utilização no 

contexto das diversas aprendizagens. 

 


