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Resumo 

A presente investigação tem como principal objetivo a análise do estado da 
integração TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), assumindo como 
principal ator o professor, identificando e caraterizando a utilização e os processos 
formativos. Os professores assumem assim o foco do estudo uma vez que a 
reestruturação do ensino, que se encontra implícita na introdução das tecnologias 
em contexto educativo, irá provocar profundas alterações nas práticas docentes já 
incrementadas no seu desenvolvimento profissional.  
Sendo um tema com um nível de complexidade elevado, existindo diversas 
variáveis que influenciam o fenómeno, pretende-se identificar quais os fatores que 
caraterizam os processos formativos e o tipo de utilização. Deste modo pretende-
se verificar a interação entre três componentes: tipo de utilização TIC; tipo de 
formação; e fases de carreira docente. A abordagem metodológica encontra-se 
assente em métodos quantitativos e qualitativos para a recolha dos dados, onde 
foram integrados 612 professores do ensino básico e ensino secundário, de todas 
as zonas do país e de qualquer área disciplinar, para a realização do estudo. 
Os resultados indicam que os professores utilizadores na sua esmagadora maioria, 
possuem formação em TIC. Quanto ao uso efetivo em sala de aula, nota-se que no 
1º e 2º ciclo existe um uso TIC diferenciado. Já no 3º ciclo e ensino secundário a 
utilização recai sobretudo nos objetos de aprendizagem. Quanto ao motivo que 
leva estes professores a utilizarem as tecnologias em sala de aula, prende-se 
sobretudo com o “motivar os alunos” para a sala de aula. 
Nos processos formativos, verifica-se uma prevalência da formação certificada, e 
do “Certificado de competências digitais”. Refere-se ainda a importância dos planos 
formativos serem adequados à realidade e ao conhecimento do professor, no 
sentido de proporcionar nova informação no domínio das TIC. Neste sentido 
aponta-se ainda a falta de acompanhamento no terreno e na gestão da sala de aula 
com a introdução TIC, após a formação.  
 A Supervisão Pedagógica será mobilizada como um suporte teórico, assumindo a 
importância dos mecanismos de reflexão docente, quando se pretende uma 
alteração de práticas, bem com a reestruturação do papel do docente face ao 
ensino. Contudo o primeiro passo será conhecer a realidade destes professores, 
compreendendo as suas verdadeiras preocupações, identificando os potenciais 
inibidores/facilitadores da integração TIC, com o objetivo da supervisão poder no 
futuro desempenhar um papel competente. 
 
 

 
Palavras-chave: Formação certificada; Formação não certificada; 

Desenvolvimento profissional de professores; Supervisão pedagógica; Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC); Utilização TIC; Fases de carreira docente.  
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Abstract 

The main objective of this research is the analysis of the ICT’s (Information and 
Communication Technologies) state of integration, assuming the teacher as the 
main subject, identifying and describing the usage and training processes. 
Teachers are the focus of this study, since reorganization of education, which is 
implicit in the introduction of technologies in an educational context, will cause 
profound changes in teaching practices already incremented in their professional 
development.  
Being a subject with a high level of complexity with several variables that influence 
the phenomenon, the goal is to identify the factors that characterize the formative 
processes and type of use. Along with a study of the interaction between three 
components: type of ICT use; type of training; and teacher career stages. The 
methodological approach is based on quantitative and qualitative methods for data 
collection, where 612 teachers in primary and secondary education of all 
disciplinary areas, from all over the country, were integrated in the study. 
The results indicate that teacher users, in their majority, have ICT training. As for 
the effective classroom usage, it is noted that in the first and second cycles of Basic 
Education there is a variable use ICT. In the third cycle of Basic Education and in 
the Secondary Education the usage is mostly focused on learning. The motive for 
these teachers to use technology in the classroom comes with objective of inducing 
“student motivation” for the classroom. 
In the formative processes, there is predominance of certified training and of the 
“Digital skills certificate”. It is also important that the training plans are adequate 
to the reality and knowledge of the teacher, in order to provide new information in 
the field of ICT. In this regard the lack of field monitoring and management of the 
classroom with the introduction of ICT after the training is also noted. 
The Supervision will be mobilized as the theoretical basis, assuming the 
importance of the mechanisms for teacher reflection when a change of practice and 
a reorganization of the teacher’s role in relation to teaching, are required. Hence, 
the first step is to know the reality of these teachers’, including their real concerns 
and identifying potential inhibitors/facilitators of ICT integration, with the 
objective of allowing the Supervision to perform a justified role. 
 

 

 

Keywords: Certified training; uncertified training; professional teacher 

development; Teaching supervision; Information and Communication 

Technologies (ICT); teacher career phases. 
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“ A velocidade com que a nova sociedade tecnológica da informação vai crescendo e a 
mudança provoca no modo de pensar e agir das novas gerações contrasta com o 

paradigma conservador da pedagogia” 

Moura, Bernardo (2008) 
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“As tecnologias põem à disposição dos cidadãos uma massa extraordinária de 
informação, colocando à escola e aos professores o desafio de desenvolver nos jovens 

a capacidade de lidar de forma crítica e pertinente com esse recurso estratégico”. 

(Ponte, Januário, Ferreira e Cruz 2000)
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1. Introdução 

Numa sociedade onde a informação emerge velozmente, a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), assume um papel bastante 

importante no acompanhamento e na disposição de meios para a obtenção de 

informação.  

A sua aplicação nas escolas coloca desafios ao sistema educativo, sendo um dos 

temas atualmente em constante debate, que raramente gera consenso, acabando 

por atrasar a sua verdadeira integração. Contudo é inegável a forte aposta que se 

tem vindo assistir atualmente tanto na utilização das TIC em contexto educativo 

como na formação de professores para que a utilização seja eficaz sobretudo nos 

processos de ensino-aprendizagem.  

A importância do uso TIC nestes processos é referida por Pedersen, Sanya et al. 

(2006), evidenciando resultados favoráveis juntos dos alunos considerados 

academicamente fortes e academicamente fracos. 

Partindo desta observação, o uso TIC para além das suas potencialidades 

educativas, revela-se um método que responde à heterogeneidade, permitindo 

desenvolver soluções diferenciadas. 

 

Em Portugal, a partir de 1980, é iniciado todo um processo que pretende incutir 

nas escolas a utilização pedagógica do computador. Este processo teve por base 

inúmeros projetos e programas criados pelo Ministério da Educação, iniciando-se a 

longa caminhada para a introdução e o reconhecimento do potencial TIC nos 

processos educativos. 

No seguimento desta lógica evolutiva, o Plano Tecnológico da Educação é o 

movimento mais recente deste processo, surgindo da necessidade de se adotar 

uma estratégia nacional que seja mobilizadora da integração tecnológica. 

Assim no panorama português, verifica-se que as TIC têm atravessado um longo 

percurso na integração nas práticas escolares, mobilizando ao longo dos tempos, 

diversos atores educativos, que construíram projetos e programas nacionais que 

permitiram não só a implementação tecnológica nas escolas, bem como a formação 

de professores na área. 
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Analisando esta temática numa perspetiva internacional, verifica-se que o 

documento Eurydice (2011) alerta para o fato da integração TIC no contexto 

escolar, induzir um processo complexo que é afetado por muitos e diferentes 

fatores. Nesta lógica, será necessário conhecer-se que fatores poderão ser 

facilitadores ou inibidores do uso TIC, permitindo uma atuação adequada. 

Sendo a própria prática docente e as conceções de ensino, alvo desta integração, o 

papel que a formação desenvolve é crucial, no sentido de dotar estes professores 

sobre o uso TIC bem como mobilizá-los para este novo paradigma educacional. 

Assim dada à complexidade que as TIC afetam nas práticas docentes, entendendo 

que estas encontram-se consolidadas no desenvolvimento profissional dos 

professores, será importante compreender-se que fatores encontram-se inerentes 

a este desenvolvimento, no sentido de se identificar que estruturas e que 

mecanismos deverão ser ativados, quando o professor encontra-se face a uma 

mudança tão significativa. 

Tendo em conta a amplitude destes fatores que operam entre si quando se 

pretende estudar o uso TIC, bem como as estruturas afetadas com as mesmas, a 

supervisão pedagógica surge como suporte teórico, que procura conhecer, 

compreender, identificar os constructos que se encontram subjacentes a todo este 

processo, reconhecendo como principal ator o Professor, no sentido de realizar a 

sua intervenção de forma coerente e adequada à realidade. 

 

1.1 Objetivos e problema de investigação 

Tendo em conta estes conceitos, o presente estudo pretende conhecer como 

operam dois grandes domínios que afetam a integração TIC no seio escolar: a sua 

utilização e a formação de professores. 

Deste modo o foco central serão os professores, procurando-se identificar o tipo de 

uso e o tipo de formação, com o objetivo de se compreender qual a importância 

que os processos formativos assumem na utilização das TIC em contexto 

educativo.  

Deste modo, surge o problema de investigação: “A formação em tecnologia da 

informação e comunicação influencia a utilização de objetos de 
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aprendizagem digitais e programas educativos pelos professores em 

contexto educativo”. 

Quanto aos objetivos gerais traçados para esta investigação, de acordo com o 

descrito acima foram: 

• Identificar o tipo de uso das TIC em sala de aula; 

• Identificar o tipo de formação dos professores; 

• Verificar correlações entre o tipo de formação e a utilização das TIC; 

• Verificar correlações entre a fase de carreira docente com o tipo de uso TIC 

e o tipo de formação. 

Conhecendo as variáveis que operam com o fenómeno - Utilização TIC - proceder-

se-á a uma reflexão sobre a importância e o papel da formação nas características 

que envolvem o desenvolvimento profissional do professor (ator principal da 

mudança), no sentido de ponderar a introdução de mecanismos supervisivos de 

suporte aos processos formativos. 

Compreendendo-se um tema complexo, onde vários fatores poderão interagir 

entre si será necessário adotar uma metodologia que permita estabelecer 

correlações entre variáveis, no sentido de se perceber qual/quais afetam de forma 

significativa o fenómeno.  

As sub-questões colocadas serão analisadas e operacionalizadas através da 

construção de variáveis, com a finalidade de se clarificar as possíveis relações 

existentes.  

 Do problema de investigação destacam-se as seguintes questões orientadoras: 

• Poderá a formação em TIC exercer efeito sobre a utilização de programas 

educativos e/ou de objetos de aprendizagem em sala de aula? 

Neste âmbito o expetável consiste no facto da frequência em processos formativos 

(sejam eles formais e/ou informais) exerçam efeitos favoráveis nos índices de 

utilização das TIC (programas educativos e/ou objetos de aprendizagem) por parte 

dos professores.  

• Poderá a fase de carreira docente estar associada à formação em TIC e à sua 

utilização em sala de aula?  

Pretende-se compreender se existe alguma relação entre o tempo de serviço do 

professor e a efetiva utilização das TIC em sala de aula, como ainda se ambiciona-
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se conhecer se existe relação entre a fase de carreira e a frequência em processos 

formativos. 

• Que reflexão os professores fazem sobre a importância de integrarem as TIC 

nos processos de ensino-aprendizagem, numa sociedade que se quer cada vez 

mais tecnológica. 

Deste modo pretende-se conhecer os processos reflexivos dos professores face a 

uma realidade inegável, que consiste na utilização cada vez mais assídua de 

materiais tecnológicos. Queremos conhecer como os professores se posicionam 

face a esta realidade e que processos adotam de modo integrar essa mesma 

realidade nas suas salas de aula. 

Assim os principais objetivos desta investigação prendem-se não só com a 

verificação de possíveis relações entre variáveis (formação em TIC e utilização), 

como também analisar a frequências de determinados constructos. 

1.2 Estrutura da dissertação 

Os conteúdos aqui referidos servem de suporte à compreensão de conceitos, bem 

como sustentam a pertinência da investigação, no sentido de se realizar uma 

revisão dos estudos pertinentes acerca do fenómeno TIC. Esta revisão permitirá 

identificar os constructos, procurando conhecer com a presente investigação, o seu 

estado atual. 

A presente dissertação encontra-se em formato de artigo, onde primeiramente é 

apresentada a Metodologia de Investigação, realizando-se a caraterização dos 

612 professores participantes na investigação; a natureza do estudo definindo-se- 

à luz da teoria as metodologias utilizadas; posteriormente descreve-se a natureza 

das variáveis em estudo (tipo de utilização TIC; tipo de formação; e fases de 

carreira docente); e por fim apresenta-se os instrumentos para a recolha dos 

dados, esclarecendo o seu suporte teórico, bem como a testagem de um dos 

instrumentos (inquérito) com a finalidade de assegurar a qualidade da recolha dos 

dados. Assim os instrumentos utilizados, dada a natureza do estudo, foi o inquérito 

e a entrevista semiestruturada. 

De seguida são apresentados os resultados quantitativos, numa vertente descritiva, 

com o objetivo de conhecer ao pormenor a amostra, elaborando-se aqui a primeira 

triagem sobre as possíveis correlações a estabelecer-se. De seguida é realizado o 
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tratamento os dados das entrevistas, onde se procura compreender que reflexão os 

professores realizam em torno do fenómeno. As entrevistas surgem então como 

uma necessidade do investigador de perceber em contexto, de que forma os 

resultados analisados ao nível quantitativo afetam a realidade, procurando 

oferecer suporte aos resultados estatísticos. 

O Artigo aqui apresentado surge com finalidade no futuro ser submetido para 

publicação em revistas da especialidade, tratando duas amostras (1º e 2º ciclo do 

ensino básico e 3º ciclo e ensino secundário), sobre a mesma realidade. Será 

importante esclarecer-se que esta divisão não foi concretizada no sentido 

estabelecer uma comparação entre resultados, mas sim perceber em cada uma das 

amostras quais os constructos que devem ser alvo de posterior reflexão, no sentido 

de no futuro poder aplicar-se mecanismos de supervisão pedagógica. 

Quanto à divisão da amostra, a sua justificação recai em dois aspetos: não existe 

uma definição explícita sobre as competências TIC a trabalhar quer no ensino 

básico quer no ensino secundário (Cruz & Costa, 2009); contudo no 7º e 8º ano 

existe a disciplina TIC, onde se poderá encontrar no currículo da disciplina 

objetivos concretos a trabalhar, já no 9º e 10º ano, existe um programa 

homologado a 17 de junho de 2003, aplicado no ano letivo 2004/2005, onde se 

trabalha especificamente competências TIC nos alunos, sendo um trabalho 

integrado nos currículos das diversas áreas disciplinares. No 1º e 2º ciclo não se 

encontram de fato definidas competências explícitas deverão ser trabalhas, em 

contexto curricular. 

É ainda neste ponto onde se poderá encontrar os resultados das associações 

realizadas ao nível da análise estatística e inferencial, resultado da compreensão 

dos resultados descritivos referidos no ponto anterior. 

Após a apresentação do artigo, serão evocados os resultados do estudo – Análise e 

discussão de resultados - que serão discutidos à luz da teoria, procurando 

responder às questões orientadoras do estudo. Assim serão mobilizados os 

resultados pertinentes que correspondam aos objetivos inicialmente delineados. 

Posteriormente procura-se dar significado aos resultados encontrados no estudo, 

dando resposta à principal questão orientadora de todo o estudo, potencializando 

a reflexão entre os profissionais, no sentido de se verificar não só o estado atual da 

formação e integração tecnológica, como também levar a (re)pensar em novas 
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estratégias de intervenção, que neste estudo é evidenciada pela introdução de 

mecanismos supervisivos.  

Em Anexo poder-se-á encontrar o Estado da Arte, evidenciado no artigo, mas de 

forma explorada e aprofundada. Primeiramente realiza-se uma visão micro sobre a 

integração TIC nas escolas, recorrendo a estudos nacionais já concluídos. De 

seguida realiza-se uma análise a nível macro, onde são evocados alguns estudos e 

documentos internacionais, que nos remetem para o estado deste fenómeno quer 

em outros países, quer em Portugal. 

Tendo em conta a análise de um fenómeno tão complexo, será necessário realizar-

se uma reflexão e um esclarecimento sobe o conceito que se encontra na base de 

qualquer mudança significativa ao nível do ensino – o desenvolvimento 

profissional do professor. 

Na sequência do desenvolvimento profissional, que é caraterizado pela 

necessidade constante de evolução, acionada por mecanismos de reflexão 

(Marcelo, 2009) o professor recorre aos processos formativos com a finalidade de 

colmatar as necessidades sentidas neste processo. 

 Revela-se então a legislação subjacente aos mecanismos de formação certificada 

(formal), analisando o que estas conferem aos professores detentores deste tipo de 

formação. Assumindo que a formação poder-se-á transmitir de formas distintas, 

apresenta-se também conceitos relacionados com processos de formação não 

certificada (informal). 

Por fim é introduzida a supervisão pedagógica, que consiste no pilar teórico do 

estudo. Aqui serão exploradas as suas características, no sentido de as relacionar 

com os dados obtidos, procurando novas formas de intervenção, no sentido de 

“alongar” o processo formativo para o contexto de trabalho. 

Ainda nos anexos encontra-se o inquérito utilizado, o guião de entrevista, a carta 

que foi enviada para as escolas a solicitar o pedido de autorização para a aplicação 

do inquérito aos professores, a carta realizada aos peritos para validação do 

inquérito, e os testes estatísticos utilizados para a análise inferencial.  
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2. Metodologia 

Neste capítulo irão ser descritas todas as opções metodológicas, processos de 

investigação e de recolha de dados, e os instrumentos utilizados no seu tratamento. 

Deste modo, identifica-se em primeiro lugar o problema a ser estudado e as 

questões de investigação que o envolvem, bem como o tipo de estudo efetuado 

com base num referencial teórico. Por último, apresenta-se os procedimentos 

adotados. 

2.1 Caracterização da População 

O presente estudo teve como participantes os professores do Ensino Básico e 

Secundário de todo o país de qualquer área disciplinar. Os contactos realizados 

para a divulgação do inquérito foram feitos através do telefone ou via correio 

eletrónico, tendo sido enviado o inquérito para 549 escolas. 

Quanto à população de professores ao nível nacional, no 1º ciclo e do 2º ciclo, e no 

3º ciclo e ensino secundário, em 2011 (últimos dados) era de 156.669 docentes. 

 Os dados obtidos representam uma amostra de 612 professores (questionários 

válidos) tendo um erro amostral de 4% com um nível de confiança de 95%. 

Quanto às amostragens estas são aleatórias, sendo que a do 1º ciclo e o 2º ciclo 

corresponde a 39.6% (242 inquéritos válidos), já o 3º ciclo e Ensino Secundário é 

de 60.3% (369 inquéritos válidos). Será de referir que esta amostragem é 

estratificada, isto é, foram formados subgrupos homogéneos (através do elemento 

ciclos de ensino) sendo a amostra construída por amostragem aleatória simples, 

recorrendo a elementos pertencentes aos subgrupos (Marôco, 2011). 

A amostra de professores pertence essencialmente a professores do género 

feminino com cerca de 65.5% e 34.5% do género masculino.  

Quanto à localidade onde os professores da população lecionam, contata-se que 

pertencem na sua maioria: Lisboa (18.1%); Faro (16.7%); e Porto (14.4%). Quanto 

à média das idades da amostra, esta situa-se nos 43 anos. 

Referente à distribuição dos professores, quanto ao grau académico que possuem, 

a maioria tem a Licenciatura com 63.6 %, seguindo-se do Mestrado com 25.2 % e 

Pós-graduação com 7.7 %. Registaram-se ainda 2.9% com Bacharelato, e 2 

professores com Doutoramento, correspondente a 0.9 % da amostra.  
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Quanto à questão “Qual a sua situação profissional”, a distribuição dos professores 

realizou-se da seguinte forma: 

 
Gráfico 1- Distribuição dos professores por situação profissional 

Quanto ao tempo de serviço, segundo Gonçalves (2009), o desenvolvimento da 

carreira docente é representado por um processo evolutivo em que “é possível 

identificar-se momentos específicos, marcados pela diferença de atitudes, 

sentimentos e de empenhamento na prática educativa.” A distribuição da amostra 

pelas fases de Carreira Docente encontra-se da seguinte forma, (ver gráfico 2) 

 
Gráfico 2- Distribuição dos professores por Fases de Carreira Docente (anos de serviço). 

No segundo grupo de perguntas, pretendemos analisar que tipo de acesso e qual o 

equipamento informático que os professores dispõem. Aqui serão analisadas 

primariamente as primeiras questões sobre o uso das tecnologias, numa vertente 

pessoal e diária do professor. 

Na questão “Qual o equipamento informático a que tem acesso, normalmente?” a 

população de professores deste estudo, evidenciou os seguintes resultados: 49.7%, 

Quadro
59%Nomeação 

Definitiva
21%

Contratos
20%

Fase de 
iniciação (1-4 

anos)

Fase de 
estabilização 

(5-7 anos)

Fase da 
Diversificação 

(8-14 anos)

Fase da 
Serenidade 

(15-22 anos)

Fase da 
Renovação/de
sencanto (> 23 

anos)
Series1 11% 6% 18% 29% 36%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%



9 
 

referem não ter acesso aos Quadros Interativos. Por sua vez, 74%, indica que tem 

acesso ao Videoprojector. Dentro das restantes opções de resposta (computador de 

secretária, computador portátil, Notebook, Tablet, impressora e scanner), o 

equipamento que os professores na sua maioria indicam não terem acesso são o 

“Notebook” (90.7 %) e o “Tablet” (92.8%). 

Relativamente ao número médio de horas gasto ao computador, os professores em 

termos de distribuição, revelaram que Diariamente – mais de 2 horas por dia, 

utilizavam o computador, com uma percentagem de 61%. (ver gráfico 3) 
 

 

Gráfico 3- Distribuição dos professores pelo número médio de horas gasto ao computador. 

Quanto ao acesso à Internet no estabelecimento de ensino, 98 % dos professores 

responde afirmativamente à questão, face aos 2 % que indica não ter acesso. Este 

dado consiste num bom indicador de modernização tecnológica das escolas, uma 

vez que um dos projetos nacionais, “Programa e Internet nas escolas”, pretendia 

precisamente o acesso das mesmas à Internet. 

O computador como “ferramenta de trabalho” é uma opção referida praticamente 

por todos os professores (cerca de 99%) quando se questiona qual o uso dado ao 

mesmo. Segue-se o “fazer pesquisas na internet” com 94% optaram também por 

esta hipótese. O “comunicar com amigos” é corresponde a 77%, e por último a 

opção “jogar” foi a menos selecionada do conjunto de hipóteses de resposta, com 

apenas 17%. (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Qual o uso do computador pessoal 

Aquando da questão “ Qual ou quais competências possui”, competências essas 

direcionadas para as tecnologias, pretendia-se fundamentalmente identificar que 

patamares de conhecimento os professores sentem que possuem, acerca das TIC. 

As competências mencionadas no inquérito, foram retiradas do Plano Tecnológico 

de Educação, e são consideradas a priori conhecimentos que “parecem dever 

caracterizar o desempenho de qualquer professor no Século XXI”(Costa et al., 2009). 

(Ver gráfico 5) 

 

Gráfico 5 “ Qual ou quais competência TIC possui?” 
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2.2 Natureza do estudo 

Os objetos de estudo em educação são muitas vezes caraterizados pela sua 

complexidade e tende, na maioria dos casos, a originar fontes de discussão, aliadas 

às abordagens qualitativas e quantitativas. De acordo com a retitude das 

abordagens quantitativas, que focam sobretudo conteúdos medíveis, regulares e 

tendências observáveis, tende a ser questionada na sua estrutura quando se 

pretende estudar fenómenos humanos e sociais, que têm como características o 

facto de serem abrangentes e dinâmicos (Craveiro, 2007). 

Com a finalidade de se compreender a realidade que apresenta um dinamismo 

muito próprio, contrapõe-se a abordagem qualitativa pela sua natureza. Esta 

abordagem tem como finalidade procurar compreender a realidade que tem diante 

de si, e todas as características que envolvem o comportamento efetivo dos 

indivíduos envolvidos. 

Contudo, embora as duas abordagens aqui representadas encerrem naturezas 

distintas e por vezes antagónicas, de facto alguns autores defendem que a 

combinação entre elas poderá ser útil, uma vez que permite aprofundar, 

compreender e explicar determinados fenómenos (Serrano, 2004). Deste modo, a 

sua complementaridade torna-se muitas vezes necessária para a compreensão 

global do problema em estudo, evitando assim atitudes por vezes reducionistas, 

onde o momento de aplicação é realizado em fases distintas da investigação. 

A questão da integração das TIC em contexto educativo, consiste num tema 

complexo que se encontra dependente de inúmeros fatores que poderão ir desde 

do apetrechamento das escolas, qualidade dos materiais, formação dos 

professores. 

À luz destes temas, este trabalho está perante uma investigação do tipo-

correlacional – descritivo, de matriz quantitativa e qualitativa (mista), onde 

Cohen, Manion, & Morrison, (2000) referem ambicionar-se caraterizar, conhecer, 

e descrever fatores, formação em TIC, que poderão influenciar um determinado 

fenómeno, nomeadamente a utilização das TIC.  

Como enunciado acima esta investigação assume-se de índole mista, e quando 

estes dois métodos são utilizados na mesma investigação, eles aparecem em 

momentos específicos do estudo. Podem ocorrer como sequência um do outro, ou 

podem surgir ao mesmo tempo.  
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O processo de investigação assenta-se em três níveis: 

• Primeiro nível: determina os objetivos de estudo qualitativos de estudo 

que pretendem explorar e/ou descrever fenómenos, e os objetivos 

qualitativos que remetem à explicação, predição e descrição de fenómenos; 

• Segundo nível: refere-se à recolha de dados. A nível quantitativo os dados 

serão estandardizados e numéricos, e a nível qualitativo estes apresentar-se-

ão através de palavras e/ou imagens; 

• Terceiro nível: consiste na interpretação dos dados. Ao nível quantitativo 

irá envolver todo um processo estatístico, e ao nível qualitativo envolve a 

pesquisa de temas e de padrões e de dados narrativos. (Johnson & 

Christensen, 2004) 

Assim esta investigação organiza-se fundamentalmente em torno de dois eixos:  

• O primeiro relaciona-se diretamente com o grupo de investigação, 

professores do 1º e 2º ciclo, e 3º ciclo e Ensino Secundário, onde se procura 

conhecer primeiramente os seus níveis de formação em TIC e a possível 

relação com a utilização das TIC em contexto educativo.  

Aqui o estudo assumiria uma vertente correlacional, onde segundo (Tuckman, 

2000) implica a recolha de dois ou mais conjuntos de dados sobre um único grupo 

de sujeitos, com a finalidade de se estabelecer uma relação entre esses mesmos 

conjuntos.  

• Segundo eixo á semelhança do primeiro, consiste na utilização das TIC em 

contexto educativo, contudo numa vertente descritiva onde se incluiria 

também os processos e as estratégias de aplicação das mesmas em sala de 

aula. O objetivo subjacente a este eixo consiste na verificação da 

aplicabilidade dos dados recolhidos para a explicação de um fenómeno. 

2.2.1 Variáveis em estudo 

Após a exposição dos objetivos em estudo, revela-se necessária a clarificação das 

variáveis em análise, tendo em conta a dimensão quantitativa e qualitativa. 

As varáveis são essenciais para definir o processo de investigação, delineando 

hipóteses onde o investigador procura estabelecer múltiplas situações (Tuckman, 

2000) 
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De acordo com os objetivos referidos, este estudo encontra-se elaborado em torno 

das seguintes variáveis: 

• Utilização das TIC: dada a dimensão que este conceito “utilização” supõe, 

será importante compreender-se o universo estudado. Assim delimita-se o 

uso aos “objetos de aprendizagem digitais” sendo a sua construção, 

apontada por alguns estudos nacionais, muito centrado nas ferramentas do 

Office. Assim esta análise permite compreender de forma global, o estado do 

uso destas ferramentas pelos professores e pelos alunos. 

A escolha dos “programas educativos” recai sobretudo na análise dos 

documentos e estudos que apontam para a necessidade de se introduzir os 

mesmos nos processos de ensino aprendizagem, analisando-se como se 

encontra esta utilização. Esta é uma variável dependente, dado que se 

pretende verificar se comporta com o efeito da variável formação.  

• Formação em TIC: neste âmbito procura-se perceber se os tipos de 

formação (certificada ou não certificada) se encontram aliados ao tipo de uso 

das TIC. Desta forma entende-se como uma única variável independente ou 

fator (Tuckman, 2000), onde temos dois níveis de análise (certificada ou não 

certificada). 

• Fases de carreira docente: esta variável (independente) vem no sentido 

de perceber o efeito nas variáveis anteriores. Tendo em conta que é uma 

variável independente com diversos níveis, caracterizado pelas diversas fases 

(fase de iniciação, fase de estabilização, fase da diversificação, fase da 

serenidade, e fase de renovação/desencanto) (Gonçalves, 2009), este estudo 

irá permitir perceber o comportamento destes diversos níveis e a sua 

influência nos restantes fatores.  
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2.3 Método de recolha de dados 

O inquérito aplicado foi realizado e preenchido on-line, executado pelo software 

Lime-Survey, onde os docentes podiam responder através de um hiperligação que 

foi divulgada por via correio eletrónico ao Diretor da escola (consultar anexo E) 

que por sua vez passava aos restantes professores. Os contactos com a escola 

foram realizados telefonicamente e por via correio eletrónico, de modo a obter a 

autorização. 

As respostas dadas pelos professores no preenchimento do inquérito foram 

registadas somente após a sua submissão, que por sua vez ficava arquivado na 

base de dados do Software, de forma totalmente anónima. 

Após a sua recolha, os dados foram exportados para uma folha de cálculo do 

Microsoft Excel. Procedeu-se à análise preliminar dos dados obtidos, eliminando 

apenas inquéritos incompletos e que não correspondessem ao objetivo do estudo, 

de forma a permitir uma leitura correta e clara dos resultados.  

Os inquéritos foram tratados quantitativamente, através do software PASW 

Statistcs 19.0, possibilitando uma visão geral sobre o panorama de utilização e 

formação dos professores participantes, tendo em conta os objetivos do estudo. 

Neste âmbito foram efetuadas a análise de frequências, realizando-se o 

cruzamento de algumas variáveis, uma vez que era dada a possibilidade de o 

professor selecionar diversas opções na mesma questão, possibilitando uma 

análise mais pormenorizada. 

Por outro lado, tendo em conta a finalidade do estudo e as suas questões de 

orientação, realizaram-se testes para a verificação de associações significativas, 

verificando-se a análise de relações estabelecidas entre algumas variáveis, 

nomeadamente: utilização e formação; formação e idade de carreira docente; 

formação e tipo de utilização; recorrendo-se ao teste do Qui-quadrado para a 

independência; Independent Samples Test; e Wilcoxon-Mann-Whitney e Kruskal-

Wallis. 

O segundo momento da recolha dos dados focou a realização de pequenas 

entrevistas a um número restrito de professores, com a finalidade de aprofundar 

algumas questões abordadas no inquérito. O critério para a escolha destes 

professores passou sempre pela Formação e pela Utilização das TIC em sala de aula 

(temáticas centrais do presente estudo). 
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As entrevistas foram previamente planificadas e estruturadas num guião de 

entrevista semiestruturada (consultar anexo C), onde se pode encontrar não só os 

objetivos inerentes à mesma, como as questões gerais e orientadoras da entrevista.  

Após a transcrição das entrevistas, realizou-se a análise de conteúdo com base na 

literatura(Bardin, 2009), construindo-se categorias de análise com o objetivo de 

agrupar os dados recolhidos segundo as temáticas em análise, classificando-se os 

critérios de forma coerente. 

A análise de conteúdo permite conhecer de forma mais evidente, algumas das 

variáveis em estudo, nomeadamente a formação e a utilização efetiva das TIC em 

sala de aula, pelos professores em contexto real de trabalho, enaltecendo alguns 

aspetos que não foi possível trabalhar no inquérito, nomeadamente as estratégias 

que utilizam para a implementação das TIC, importância das TIC para 

aprendizagem dos alunos, percursos formativos, necessidades formativas, entre 

outras. Numa segunda parte da entrevista, será pedido que os professores 

refletissem sobre o que sistema formativo oferece para a implementação das TIC, 

com o objetivo de (re) conhecer o trabalho desempenhado neste âmbito.   

2.4 Instrumentos de recolha de dados 

2.4.1 Inquérito 

Esta técnica permite obter informações sobre uma grande variedade de 

comportamentos de um mesmo indivíduo. 

Refere-se ainda que esta técnica permite-nos alcançar a experimentação, isto é, 

fenómenos que se produzem num dado momento, numa dada sociedade e com 

toda a complexidade que esta exige, (Ghiglione & Matalon, 2005) 

O inquérito foi disponibilizado on-line (disponível em: 

http://www.fmh.utl.pt/inqueritos/index.php?sid=57343&lang=pt). 

(consultar anexo G) 

O inquérito encontra-se dividido por 4 áreas: 

• A primeira realizou-se a “Caraterização Pessoal e Profissional”, 

indicando-se a idade, a escola, grupo disciplinar, situação profissional, e 

tempo de serviço. 

http://www.fmh.utl.pt/inqueritos/index.php?sid=57343&lang=pt
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• Uma segunda parte consistia no “Acesso e equipamento informático”, que 

tem como finalidade identificar qual o equipamento informático que 

normalmente os intervenientes têm acesso; 

• Terceira parte, “Formação em TIC”, pretendia-se conhecer o nível de 

formação na área das TIC, classificando-se como certificada e/ou não 

certificada. 

• A quarta parte corresponde ao grupo de questões sobre “TIC em contexto 

educativo”, com o objetivo de identificar qual o tipo de uso. 

A validação do inquérito, garantindo a qualidade dos dados recolhidos, enviámo-lo 

aos peritos a fim de recolhermos opiniões e comentários (sejam conceituais, 

estruturais ou outros pertinentes) para uma eventual modificação do mesmo. 

(consultar anexo F) 

De seguida, o inquérito piloto foi aplicado a cinco professores de ciclos e 

disciplinas diferentes. Esta aplicação foi feita, pelo menos em três dos casos, com a 

presença do investigador, onde seria explicado inicialmente os objetivos do estudo, 

solicitando-se que fossem apontando algumas questões que não estivessem 

compreensíveis ou possíveis dúvidas. 

Sublinha-se ainda que a construção de algumas questões teve por base o estudo de 

Paiva, Paiva, & Fiolhais (2002) “O uso das tecnologias de informação e 

comunicação pelos professores portugueses”; “Competências TIC. Estudo de 

implementação, Vol.II” (Costa et al., 2009); e o estudo de Passos Rosa (2010) , 

abordando-se as funções dos softwares educativos. 

Questões abertas 

No presente inquérito, existem poucas questões consideradas abertas, dada a sua 

complexidade de tratamento, como também o tempo que exige a quem está a 

responder. 

Apesar de se reconhecer que as perguntas fechadas, embora o seu tempo de 

análise seja mais reduzido, fator esse importante na dinâmica da análise e 

tratamento dos dados, reconhece-se que este tipo de perguntas encontra-se sujeita 

a erros de análise dada a sua subjetividade. 

Exemplo de pergunta aberta no inquérito: 
 

A que fontes recorre ao realizar Autoformação? 
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Questões fechadas 

Este formato acarreta consigo algumas questões totalmente fechadas, onde só era 

permitido a escolha de uma opção, não sendo questões totalmente exclusivas. 

Foram equacionadas questões, dada a sua complexidade, permitia o professor 

escolher todas as opções que se aplicassem ao seu caso. 

 Foram ainda aplicadas questões de escolha múltipla, mas totalmente fechadas e 

exclusivas, onde era dada apenas a possibilidade do inquirido responder a uma das 

opções dadas. Conteve ainda perguntas dicotómicas (questões com apenas duas 

opções de resposta, onde só se poderia escolher uma das opções), e perguntas com 

intervalos, onde se teve em conta na sua formulação, todas as opções de resposta 

com a finalidade de não ficar nenhuma possível resposta excluída. 

Exemplo de questão de escolha múltipla, não exclusiva: 

O tipo de formação que possui, certificada e/ou não certificada, qual o 
principal objetivo pela qual foi realizada? 

(Escolha uma das seguintes respostas) 

 Melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos. 

 Adquirir novas capacidades, saberes e competências. 

 Obter unidades de crédito para subir de escalão. 

 Estimular processos de mudança na escola. 

 Aperfeiçoar competências já adquiridas. 

 Outro:  
 

Exemplo de questão de escolha múltipla, exclusiva. 

11D - Qual a principal função na qual se baseia para a escolha de Programas 
Educativos? 

(Escolha uma das seguintes respostas) 

 Promover a motivação. 

 Despertar novos estímulos. 
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 Ativar as respostas dos alunos. 

 Proporcionar nova informação aos alunos. 

 Estimular a prática. 

 Estabelecer a relação de aprendizagens - tutoriais. 

 Proporcionar recursos. 

 

Exemplo de escolha múltipla, com a possibilidade de escolher todas as opções 

adequadas a cada caso individual. 

4D - A que ferramentas, recorre para a construção/adaptação de objetos de 
aprendizagem? 

(Seleccione todas as que se apliquem) 

 Programas de processamento de texto (Word, Publisher, Wordpad, entre 
outros) 

 Programas para geração de apresentações (PowerPoint, entre outros) 

 Programas de desenho/edição de imagem (Paint. Photoshop, entre outros) 

 Folha de cálculo (Excel, entre outros) 

 Programas de edição de vídeo (Windows Moviemaker, Windows MediaPlayer, 
entre outros) 

 Programas para a criação de Objetos de Aprendizagem (Adobe Creator, entre 
outros) 

 Outro:  

 

Exemplo de questão com escala de intervalo. 

Qual o número médio de horas que gasta, diariamente ao computador? 
(Escolha uma das seguintes respostas) 

 Esporadicamente - menos de 1 hora por semana 

 Ocasionalmente - até 3 horas por semana 

 Diariamente - até 2 horas por dia 

 Diariamente - mais de 2 horas por dia  
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2.4.2 Entrevista Semiestruturada 

Objetivos da entrevista 

A técnica de entrevista consiste na recolha de informações de forma imediata e 

direta, onde existe uma “conversa entre o entrevistado e um entrevistador que tem 

o objetivo de extrair determinada informação do entrevistado” (Bell, 1997, citado 

por Craveiro (2007) 

Quivy & Campenhoudt (1992) indicam que esta técnica permite “um grau de 

profundidade dos elementos de análise”, sendo apontada como uma das grandes 

vantagens desta técnica.” 

As entrevistas foram desenvolvidas com a finalidade de se aprofundar e conhecer 

algumas questões que não seriam possíveis aferir, de forma aprofundada, no 

inquérito. Assim as entrevistas tinham como objetivos gerais: 

• Conhecer de que forma os professores introduzem as TIC no currículo. 

• Identificar as estratégias de ensino subjacentes à aplicação dos materiais 

digitais. 

•  Perceber que importância as TIC possuem nas aprendizagens dos alunos. 

• Conhecer e compreender os processos de formação formal e/ou informal. 

•  Identificar necessidades de formação. 

Foram aplicadas a professores que utilizavam as TIC em sala de aula, permitindo 

conhecer a sua realidade formativa, bem como as suas perceções sobre as 

vantagens e desvantagens do uso.  

Ambiente da entrevista – Protocolo  

No início das entrevistas, foi explicado (segundo o protocolo) as finalidades do 

estudo, bem como os temas que iriam ser abordados e a sua importância na 

investigação. Garantiu-se a confidencialidade total dos dados recolhidos (Bogdan 

et al., 1994) fator fundamental na aplicação desta técnica. Os mesmos autores 

referem ainda a importância de no decorrer na mesma, criar-se um ambiente 

confortável, para que o entrevistado se sentisse à vontade em expressar os seus 

pontos de vista. A postura do entrevistador, também é considerada outro fator 

fundamental, sendo imprescindível que este vá acompanhado a conversa, com 

alguma indicações que está a ouvir e a compreender o que o entrevistado refere. 
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As entrevistas foram realizadas em sistema de áudio (com a devida autorização), e 

posteriormente procedeu-se à sua transcrição. 

Para a condução da entrevista, elaborou-se um guião da entrevista (consultar 

anexo C), que contém não só os objetivos da mesma, como também um pequeno 

enquadramento do estudo a realizar. Compreendia ainda questões 

cuidadosamente elaboradas, com objetivos traçados para cada uma delas, e com 

observações ter em conta, com o objetivo de se efetuar uma recolha e registo in 

loco, certificando-se assim que não se perdia a objetividade e a fiabilidade dos 

dados. Estas mesmas questões, permitem (e de acordo com a própria natureza da 

entrevista semiestruturada) alguma flexibilidade, onde são definidos a priori, 

questões que deverão ser orientadoras do discurso, de forma a recolher toda a 

informação necessária, para responder aos objetivos traçados. 

Quivy & Campenhoudt (1992) esclarecem a natureza da entrevista 

semiestruturada: “Geralmente o investigador dispõe de uma série de perguntas – 

guias, relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo receber uma 

informação da parte do entrevistado. Mas não colocará necessariamente todas as 

perguntas na ordem em que as anotou e sob a formulação prevista. Tanto quanto 

possível, ‘deixará andar’ o entrevistado para que este possa falar abertamente, com 

as palavras que desejar e na ordem que lhe convier”. 

Entrevistados e tratamento dos dados 

Os professores foram selecionados segundo alguns critérios: 

• Utilizadores TIC; 

• Tipo de formação; 

• Fase de carreira docente. 

Trata-se de uma amostra intencional, representando um determinado 

comportamento, opinião. Quando tomada esta opção, é importante referir ainda 

que não existe “qualquer possibilidade de generalização dos dados e das conclusões 

obtidas para outras situações ou amostras para além daquelas em que a 

investigação se concretizou” (Freire & Almeida, 2008). 

Dos 20 professores contactados para a realização das entrevistas, apenas 4 

responderam, sendo estes muito colaborativos e recetivos ao diálogo sobre a 

problemática. Quanto à sua caraterização, temos: 



21 
 

Professor A: 1º Ciclo do Ensino Básico, sem formação ao nível formal, na fase da 

diversificação. 

Professor B: 1º Ciclo do Ensino Básico, com formação ao nível formal e encontra-se 

na fase da diversificação. 

Professor C: 2º ciclo do Ensino Básico realiza ambos processos de formação e 

encontra-se na fase da serenidade. 

Professor D: 3º Ciclo e Ensino Secundário, realiza ambos os processos de formação, 

encontra-se na fase da serenidade. 

Deste modo, os entrevistados, dada a natureza dos objetivos, eram todos 

utilizadores das TIC, pertencentes a ciclos de ensino diferente e fases de Carreira. 

Após recolhido e efetuadas todas as entrevistas, estas forma tratadas, recorrendo-

se primeiramente á sua transcrição, que embora seja um processo bastante 

demorado, que implica algumas horas de trabalho, permite o acesso à informação 

de forma organizada. 
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3- Resultados   

3.1 – Análise estatística descritiva 

Neste capítulo irão ser apresentados os dados obtidos na aplicação dos inquéritos 

aos professores, analisando primeiramente as frequências das variáveis em estudo 

e o cruzamento de algumas dessas variáveis, para uma análise mais global – 

Análise descritiva. Neste mesmo ponto, irá ser caraterizada a amostra desde do 1º 

Ciclo ao Ensino Secundário, referente às principais variáveis em análise: 

• Caraterização: idade do professor; idade de Carreira Docente. 

• Utilização TIC: uso; objetos digitais e programas educativos. 

• Formação: se possui; processo de formação e tipos frequentados e níveis 

de formação. 

 

3.1.1 Utilização das TIC na sala de aula 

Neste segmento pretende-se analisar os dados relativos à utilização das TIC em 

contexto educativo, apresentando-se estatisticamente, as frequências de respostas 

retiradas do inquérito aplicado. 

A primeira questão colocada nesta temática foi: “Faz uso das TIC em sala de 

aula?”, resultados evidenciaram que a maioria dos professores, cerca de 91.2% 

dos professores responderam que “sim”, os restantes 8.8% ,responderam que 

“não”. (ver tabela 1) 
Tabela 1- Faz uso das TIC em sala de aula? 

 

  

 

 

Como se pode observar na tabela 1 a maioria da amostra deste estudo, faz uso das 

tecnologias em sala de aula. Todavia foi-nos possível neste mesmo inquérito, 

constatar as razões apontadas pelos 54 professores que negam a utilização das TIC 

em sala de aula. 

Assim dentro do universo dos 54 professores, 8.8% aponta como “ principal 

razão para a não utilização das TIC em sala de aula” a “Inacessibilidade aos 

Faz uso das TIC Nº de 

professores  

Total (%) 

Sim 558 91.2% 

Não 54 8.8% 
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computadores e a fraca qualidade dos softwares”. Seguidamente, 35.2% dos 

professores, refere que “Não se aplica à disciplina que leciona” (referida na opção 

“outro”), onde se constata que a maioria que seleciona esta opção lecionam a 

disciplina de Educação Física. Posteriormente com 16.7%, a opção 

“Constrangimentos de nível institucional ou administrativo, como baixo 

financiamento, a falta de apoio técnico e institucional, falta de incentivo e a 

sobrelotação de horários.”. Por último a opção menos mencionado pelo conjunto de 

professores que não utiliza as TIC na sala de aula, com 9.3% refere-se às 

“Dificuldades relacionadas com competências profissionais docentes, os baixos níveis 

de aptidões computacionais e baixo investimento pessoal em formação profissional”. 

Os professores que responderam afirmativamente, aquando da questão se 

utilizavam as TIC (n=558), prosseguiram o inquérito, sendo que todos os valores a 

seguir apresentados irão ser trabalhados sobre esta amostra. 

Na questão: “Dos seguintes suportes digitais, qual ou quais, faz uso em sala de 

aula”, utilizando uma tabela cruzada, obtiveram-se os seguintes resultados: 43.8% 

professores indicam utilizar programas educativos e objetos de aprendizagem. 

Dado ao fato de os professores poderem escolher ambas as hipóteses, constata-se 

que 17.6% selecionaram exclusivamente Programas Educativos, e 38.6% seleciona 

“Objetos de Aprendizagem digitais”. (Ver tabela 2) 
Tabela 2 Utilização de suportes digitais em sala de aula 

 Objetos de aprendizagem  
Total Não  Sim 

Programas educativos - Não 
 

                                 Sim    
 
 

Total      

0 
 

99 
 

 

99 

215 
 

244 
 
 

459 

215 
 

343 
  

 

558 
 

Os dados apresentados nesta questão foram calculados, pelo número de 

professores que selecionaram a opção “Objetos de aprendizagem” (n=459), uma 

vez que esta seria a condição para responder às seguintes questões que se 

apresentam. 

De seguida, apresentam-se as respostas à questão relacionada com a utilização dos 

objetos de aprendizagem. Aqui pretendia-se identificar a natureza dos mesmos, 
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isto é, quem os construiu. Deste modo o professor poderia selecionar todas as 

respostas que se aplicassem ao seu caso individual. 

Nas opções de resposta “construídos por si” obteve-se 83.2% e “ construídos por 

outros, mas adaptados por si” obteve 76%. 

A opção “construídos por outros” foi a que obteve menos respostas afirmativas: 

61.2% indica utilizar objetos de aprendizagem construídos por outras pessoas. 

Existem ainda professores que referem que os objetos que utilizam em sala de aula 

são construídos essencialmente por alunos. 

Na questão “A que ferramenta recorre para a construção/adaptação de objetos 

de aprendizagem”, calculando a moda (valor mais frequente), constata-se: a 

opção “Programas para geração de apresentações”com 95.9%, de seguida 

“Programas de processamento de texto (Word, publisher, Wordpad, entre outros) ”, 

foi selecionada por 88.7% dos professores. 

Uma vez que as opções apresentadas foram as mais registadas, quando se cruza as 

variáveis podemos constatar: 85% escolheram as duas opções simultaneamente (o 

que não exclui a possibilidade de terem escolhido mais ferramentas que constavam 

nas opções (ver tabela 3).   
Tabela 3 Ferramentas para a construção/adaptação de objetos de aprendizagem. 

Ferramentas 

(n=459) 

Total (%) 

Programas para geração de apresentações. 95.9% 

Programas de processamento de texto 88.7% 

Programas para geração de apresentações e 
Programas de processamento de texto 

85% 

 

Seguidamente colocava-se a questão se “Os seus alunos constroem objetos de 

aprendizagem no âmbito da sua disciplina”, com a finalidade de perceber o 

papel ativo que os alunos possuem neste âmbito de utilização das TIC. Registou-se 

que 68.8% indica que os seus alunos constroem objetos de aprendizagem, e 31.2% 

indica que os seus alunos não constroem. 

Posteriormente, para aqueles professores que responderam afirmativamente à 

questão anterior (n=316), perguntava-se “Quais as ferramentas que os seus 

alunos utilizam”, obtendo-se os seguintes resultados: segundo a Moda (valor mais 

frequente), a opção “Programas para geração de apresentações (powerpoint, entre 
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outros)” foi a que obteve maior resultado, 93.4%, afirma que os seus alunos 

constroem objetos de aprendizagem através destes programas. Seguidamente a 

opção “Programas de processamento de texto” (word, publisher, entre outros) 

com 89.2%. Estes dados aparecem muito à semelhança daqueles que foram 

mencionados anteriormente, aquando a questão sobre que programas os 

professores utilizam para construir/adaptar os objetos de aprendizagem. 

Nesta questão tal como nas anteriores os professores poderiam escolher todas as 

opções que se aplicassem ao seu caso específico. (Ver gráfico 6). 

 
Gráfico 6- Ferramentas para a construção de objetos de aprendizagem. 

Á esta mesma amostra (n=316) questionava-se “Com que objetivo os seus alunos 

constroem objetos de aprendizagem”. Das opções ministradas, as que obtiveram 

as respostas mais significativas foram: com objetivo “disciplinar” (trabalho 

realizado no âmbito da área disciplinar do professor) com 93.7%, e “trabalho de 

projeto” com 49.7 %.  

Dos 316 professores que colocam os seus alunos a construírem objetos de 

aprendizagem, definiu-se outros motivos tais como: “apresentação em blogs”; 

“desenvolvimento e enriquecimento pessoal”; e “promoção do gosto por usar TIC, 

brincar e produzir materiais, com alunos.” 

Na questão“ Na pesquisa de objetos de aprendizagem recorre a alguma base de 

dados específica e especializada, ou opta por pesquisa livre na Internet?” tendo 

em conta a amostra que respondeu (n=459) obteve-se os seguintes resultados: 

3.9% professores, utiliza a base de dados na sua pesquisa, 83% professores 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programas de processamento de texto.

Programas para geração de apresentações.

Programas de desenho/edição de imagem.

Folha de cálculo.

Programas de edição de vídeo.

Programas para criação de objetos de 
aprendizagem.
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recorre à “pesquisa na internet”. Apenas 17% professores, recorrem a ambas 

opções. (ver tabela 4) 
Tabela 4 Na pesquisa de objetos de aprendizagem, recorre a uma base de dados específica 

ou opta por pesquisa livre na Internet. 

 Pesquisa livre na Internet  
Total Não  Sim 

Base de dados específica - Não 
 

                                         Sim    
 
 

Total      

0 
 

18 
 

 

18 

381 
 

60 
 
 

441 

381 
 

78 
  

 

459 
 
Seguidamente, para os professores que realizam as suas pesquisas na base de 

dados específica (n=78), questionava-se qual ou quais recorria, obtendo-se os 

seguintes os resultados: 62.8% dos professores selecionou a opção “Objetos 

educacionais” e “Mocho Portugal” com 30.8%. No entanto, foram mencionados 

outros locais para a procura de informação na construção de objetos, 

nomeadamente: Banco de imagens; Escola Virtual; ILTEC; Moodle; Planet, Portal 

das escolas; LRE for Schools; entre outros.  

Após terminada a fase das questões sobre a utilizam, construção e procura de 

Objetos de Aprendizagem, questionou-se sobre outra variável em estudo, os 

Programas Educativos. 

 

Nesta parte do inquérito responderam somente os professores que logo de início 

indicaram que utilizavam “Programas Educativos” em sala de aula, sendo a sua 

amostra de n=343. Os programas mencionados foram sobretudo o CD das editoras 

e a Escola Virtual. Entretanto também houve professores que indicaram aplicar 

jogos educativos; Photostory; BRIP; Geogebra; programas para a construção de 

Webfólios; quadro interativo; programas de geometria dinâmica; PhET; ESL_galaxy 

english,; programas de desenho, cor e perspetivas, Soudgorge; Encore.  

Seguidamente ao levantamento dos programas utilizados pelos professores em 

sala de aula questionava-se sobre “Qual a principal função na qual se baseia 

para a escola de programas educativos”, isto é, a sua utilidade e função que estes 

desempenhavam junto dos alunos, nos processos de ensino-aprendizagem. Do 

total desta amostra (n=343), 35.6% utilizam os programas educativos como 
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promoção da motivação dos alunos, seguidamente temos 20.7% a opção 

despertar novos estímulos. (Ver gráfico 7) 

 
Gráfico 7- Função na qual se baseia para a escolha de Programas Educativos 

As duas últimas questões sobre a Utilização das TIC em sala de aula, irão ser 

trabalhadas sobre o total de professores que logo de início indicou 

afirmativamente a sua aplicação (n=558).  

Na questão seguinte “Utiliza as TIC em sala de aula porquê:” foi dada a hipótese 

dos professores selecionarem no máximo duas opções do conjunto de respostas 

fornecidas. A opção “revela impacto na qualidade do ensino praticado e exerce 

efeitos na aprendizagem de alunos” foi aquela que obteve mais resultados com 

74.24%. Seguidamente a opção “considera diferentes tipos de ferramentas 

tecnológicas e metodologias” com 55.2%. (Ver gráfico 8) 

Gráfico 8 Razões para a utilização das TIC em sala de aula. 
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Integra software educativo variado.

Comporta e considera todos os professores.

Efetiva numa grande variedade de contextos 

Revela impacto na qualidade de ensino 
praticado 
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A última questão que se colocava no âmbito da Utilização TIC em sala de aula foi 

relativa a frequência da sua utilização em contexto de sala de aula. Obteve-se 

os seguintes resultados:  

 

Gráfico 9 - Frequência da utilização TIC 

  

3.1.2 Formação em TIC 

A segunda parte do inquérito pretendia analisar o processo formativo dos 

professores, identificando nomeadamente o tipo de formação, nível, e 

modalidades. 

A primeira questão identificou logo à partida o número de professores da 

população (n=612) que possuem formação em TIC. Os resultados que se obteve 

foram os seguintes: 87.4%, afirmam terem qualquer tipo de formação em TIC. Os 

restantes 12.6% responderam negativamente. (Ver tabela 5) 
Tabela 5 Possui Formação em TIC 

 
 
 
 
 
 
Como se pode observar, grande parte dos professores desta população, possuem 

formação em TIC. Contudo existem professores (n=77) que não apontaram a 

mesma resposta, e estes foram direcionados para a questão “Das seguintes 

hipóteses, relacionadas com o motivo pelo qual não possui qualquer tipo de 

37%

24%

23%

15%

1%

Muitas vezes 

Algumas vezes 

Quase sempre

Sempre

Muito raramente

Formação em TIC Nº de professores  Total (%) 

Sim 535 87.8% 

Não 77 12.6% 



30 
 

formação na área das TIC, selecione aquele que se relacionais mais com a sua 

situação”. Obtiveram-se as seguintes respostas: 33.8 %, referem que o 

“estabelecimento de ensino não proporciona ações de formação em TIC”; 

seguidamente com 32.5% a opção “falta de tempo disponível” e com 14.3%, 

“conteúdos programáticos desajustados à realidade e desinteressantes.” Outras 

opções prestadas pelos professores foram:  

•  Desconhecimento de formações em TIC na área de residência; 

• Prioridade de outras formações; e  

• Nunca senti necessidade de ter formação nesta área. 

Todavia, prestou-se atenção ao facto dos professores que assumem não possuírem 

formação, se fazem uso das tecnologias em sala de aula. Embora esta parte do 

inquérito não continuasse para estes professores, nada impedia de estes 

responderem às outras partes, nomeadamente o uso das TIC.  

O inquérito nesta temática terminava com a pergunta anterior para aqueles que 

não possuem formação, contudo para os restantes professores este prosseguia. 
Deste modo a próxima questão será trabalhada amostra de professores que 

possuem formação em TIC, isto é, (n=535). 

Seguidamente questionava-se o professor sobre o tipo de formação que tinha nesta 
temática. Assim dos 535 professores, 58.7% submeteram a resposta na formação 

certificada 17.9% não certificada, e ambos processos 23.4%. Compreende-se que 

existia a hipótese dos professores escolherem estas duas vias, muitas das vezes 
complementares. (Ver gráfico10.) 

 
Gráfico 10- Formação certificada e Formação não certificada 

59%18%

23%

Certificada

Não Certificada

Ambos os processos
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Analisando o tipo de uso e a sua distribuição pelo tipo de formação que o professor 

possui constata-se: 27% utiliza tanto objetos como programas com tendo a 

formação certificada, em detrimento dos 13% dos professores com ambos os 

processos formativos. (Ver tabela 6)  
Tabela 6- Tipo de formação com a utilização das TIC (número de professores) 

 

O grupo de questões que se seguiam no inquérito, era destinadas apenas aos 

professores que na pergunta anterior selecionaram a opção formação certificada. O 

objetivo seria identificar os níveis e as respetivas modalidades pelas quais os 

professores adquiriram o certificado. Deste modo os resultados apresentados 

serão trabalhados sobre amostra de professores com “formação certificada” em 

TIC (n=416).  

As respostas obtidas, quanto ao nível de certificação, recaem sobretudo no nível 1 

(Certificado de Competências Digitais) com 65.4%. (Ver gráfico 11) 

 
Gráfico 11- Certificado de competências em TIC 

Da amostra de professores (n= 272) que possuem o nível 1 de formação em TIC, 

48.9% adquiriram este nível por “Certificação por reconhecimento de percurso 
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Certificado de Competências Digitais

Certificado de Competências Pedagógicas e 
Profissionais com TIC

Certificado de Competências Avançadas em 
TIC

 Programas Objetos Ambos Total 

Formação Certificada 51  112  133  296 

Formação não Certificada 21  29  32  82 

Ambas 14  43  61  118 

Total 86  184  226  496 
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formativo”, 46.3% “Certificação por validação de competências profissionais”; e 

4.8% “Certificação por validação de competências associadas.”. 

No nível 2, da amostra de professores (n=126), que afirmam ter este nível de 

formação, 73% obtiveram através da modalidade “Certificação por 

reconhecimento de percurso formativo” e os restantes 27%, identificaram a 

“Certificação na sequência de avaliação positiva de portefólio digital que ateste a 

aprendizagem no domínio pedagógico das TIC”.   

O nível 3 (n=18) é alcançado através de uma única modalidade “Certificado 

atribuído a docentes portadores de diplomas de Mestrado ou Doutoramento 

na área da Educação e Formação das Ciências da Educação”. (Ver Tabela 7). 
 

Tabela 7 - Níveis e modalidades de Formação Certificada 

Legenda: 
Nível 1 e Modalidade 1: Certificação por validação de competências profissionais. 
Nível 1 e Modalidade 2: Certificação por validação de competências associadas. 
Nível 1 e Modalidade 3: Certificação por reconhecimento de percurso formativo. 
Nível 2 e Modalidade 1:Certificação por reconhecimento de percurso formativo. 
Nível 2 e Modalidade 2:Certificação na sequência de avaliação positiva de portefólio digital que ateste a 
aprendizagem no domínio pedagógico das TIC. 
Nível 3 e Modalidade 1: Certificado atribuído a docentes portadores de diplomas de Mestrado ou 
Doutoramento na área de Educação e Formação das Ciências da Educação. 

 

Segundo momento do inquérito na temática formação pretendia-se conhecer e 

identificar os processos formativos não certificados (informais). Neste caso, a 

amostra que será tratada (n=221) é correspondente ao número de professores 

que selecionaram “formação não-certificada” aquando da questão “qual o tipo de 

formação possui?”. 

Deste modo apresentámos duas vias alternativas para os processos de formação: 

“Autoformação” e “Heteroformação”. Os resultados obtidos para cada uma das 

vias foram os seguintes: 66.1% selecionaram a via de autoformação e 80.5% 

frequentam processos de heteroformação, e como era dada a hipótese de escolher 

os dois percursos, os resultados foram 47 %, optaram pelos dois. 

 Nível 1 e 
Modalidade 
1 (n=272) 

Nível 1 e 
Modalidade 
2 

Nível 1 e 
Modalidade 
3 

Nível 2 e 
Modalidade 
1 (n=126) 

Nível 2 e 
Modalidade 
2 

Nível 3 e 
Modalida
de 1 
(n=18) 

Total % 48.9% 4.8% 46.3% 73% 27% 100% 

Número de 
professores 

133 13 126 92 34 18 
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À semelhança de perguntas anteriores, era dada a possibilidade do professor 

selecionar todas as opções de resposta que se aplicassem à sua situação. (Ver 

tabela 8) 

Tabela 8 Frequência em processos de formação informais. 

  

Após a identificação dos processos informais frequentados pelos professores, 

realizou-se o levantamento das opções que cada processo contém. 

Deste modo, os professores que selecionaram a opção Heteroformação (n=178) 

era dada a hipótese de selecionarem se este processo era realizado de um modo 

formal (pequenas formações que conferem Certificados) ou informal (interajuda 

de colegas, amigos, família, onde são apreendidas competências), ou ambos. 

Os resultados obtidos foram: 71.3% para as vias formais de heteroformação e 

74.7% para as vias informais.  

Dentro dos processos de “Heteroformação na via formal”, existe um conjunto de 

iniciativas pelas quais esta pode ser efetivada. Assim tendo como amostra os 

professores que selecionaram esta opção (n=127) procedeu-se à identificação 

dessas mesmas iniciativas, verificando-se que: 

 
Gráfico 12- Heteroformação (via formal) 

Processos de “Autoformação”, que fora selecionada por 146 professores, foi 

pedido que mencionassem as fontes que recorrem para a realizarem. Constata-se 

57%28%
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75 
 

146   

221 



34 
 

que a grande maioria dos professores recorre a colegas de profissão; familiares; 

alunos; internet; livros temáticos; tutoriais; revistas da área; e artigos 

científicos. 

Para concluir o levantamento dos dados relativos aos processos de formação, 

questionava-se se “O tipo de formação que possui, certificada e/ou não 

certificada, qual o principal objetivo pela qual foi realizada”. Dada a 

generalidade da questão, os dados tratados serão trabalhados pela amostra de 

professores que respondem logo à partida, que tinham qualquer tipo de formação 

em TIC, (=535). 

Do conjunto de respostas propostas no inquérito, obteve-se os seguintes 

resultados: “Adquirir novas capacidades, saberes e competências” com 51.8%; 

seguidamente “Melhorar a qualidade do ensino e as aprendizagens dos 

alunos” com 23.4%; “Aperfeiçoar competências já adquiridas” com 14.2%. As 

outras opções que foram apontadas pelos professores, concentraram-se sobretudo 

no “Gosto e Curiosidade pela temática”. (Ver gráfico 13) 

 
Gráfico 13- Objetivo para a realização da formação em TIC. 

Quanto ao efeito alcançado com a formação que frequentou, a opção “Melhoria 

das práticas profissionais” foi a mais selecionada dentro da amostra, com 71.8% 

(ver gráfico 14).  

Outras opções de respostas dadas pelos professores foram: auto motivação; 

mudanças na escola; ir ao encontro dos interesses dos alunos; com 3.6%. 
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aprendizagens dos alunos.
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competências.

Obter unidades de crédito para subir de 
escalão.

Estimular processos de mudança na 
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Outras opções.
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Gráfico 14- Principal efeito a alcançar com a formação 
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3.2 Apresentação dos dados resultantes da análise de conteúdo 

Seguidamente apresentar-se-á os resultados das entrevistas realizadas a dois 
professores do Ensino Básico e dois professores do Ensino Secundário. 

A dimensão de análise da entrevista é organizada por três dimensões de análise, 

organizadas por categorias, subcategorias e unidade de enunciação (Bardin, 2009). 

Deste modo os objetivos da entrevista seriam aprofundar alguns pontos abordados 

no inquérito, com a finalidade de perceber apenas alguns comportamentos e 

reflexões dos professores sobre as temáticas abordadas.  

As dimensões de análise definidas para estudo foram: 

• Utilização das TIC: competências trabalhadas com alunos; estratégias de 

aplicação; importância das TIC na aprendizagem; papel do professor perante 

as TIC; e organização escolar para o uso das TIC. 

• Formação em TIC: competências trabalhadas na formação; necessidades 

de formação; implementação da formação (organização e papéis); e 

processos de formação informal. 

• Formação e utilização no contexto nacional: organização da escola; e 

contexto formativo. 

 

Deste modo, as categorias elaboradas vão de encontro às temáticas centrais do 

estudo, e às questões de investigação propostas, permitindo assim a recolha de 

informação necessária e adequada ao estudo. 

 

Utilização das TIC 

Competências trabalhadas com os alunos no domínio das TIC 

Esta subcategoria surge da importância atribuída aos currículos nacionais, sobre a 

importância de se desenvolver junto dos alunos, competências específicas no 

domínio das TIC.  

Analisando o parecer do professor A (1º ciclo) verifica-se que o que é exigido nos 

currículos nacionais, ao nível das TIC encontra-se desajustado face à realidade dos 

alunos: “Olharmos para o que se pretende que um aluno do 7º ano saiba, aquilo 

é o que qualquer um dos meus alunos, sem presunção da minha parte, sabe 

desde do 3º ano, eles agora estão no 4ºano e já sabem muito mais do que 
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aquilo que se pede no programa de 7º ano ou das metas de 7º ano…”. Reforça 

ainda a importância de se incutir competências no âmbito: “…de adaptação a 

novas realidades, o espírito colaborativo, o espírito de iniciativa, o saber 

pesquisar, o saber selecionar informação, e é aí que as tecnologias entram”, 

que considera essenciais para uma vida em sociedade. 

Contudo, o professor D (1º e 2º ciclo) refere um fator que parece importante ter 

em conta, quando se pretende incutir competências tecnológicas. “Temos aqui a 

nível social casos muito diferentes, com muitas dificuldades, e que nem 

computador tem em casa, e para que eu consiga que eles façam alguma coisa 

tenho que lhes ensinar.” 

Neste âmbito parece existir uma preocupação e um desajustamento das 

competências referidas, quando analisamos os estratos sociais a que os alunos 

pertencem, uma vez que o trabalho de algumas competências requer um constante 

trabalho informático que não é possível por todos. Para colmatar esta ideia o 

professor D indica: “…um computador por aluno, o que tem uma grande 

importância”. 

Já os professores do 3º ciclo e do ensino secundário apresentam outras ilações, 

referindo o professor B (3º ciclo): “Podem fazer o trabalho de casa, em vez de 

utilizarem as canetas”, que concretiza efetivamente o uso das TIC promovendo a 

sua utilização junto dos alunos. O professo D (3º ciclo e ensino secundário), refere 

neste domínio aspetos de índole mais global, enunciando algumas lacunas na 

utilização dos alunos das novas tecnologias: “A escola produz alunos na minha 

opinião cada vez menos capazes, não envolve só mexer nas novas tecnologias, 

eles sabem na ótica do utilizador, o Facebook, o Google, correio eletrónico, mas 

quando eu peço que um conjunto de alunos me faça um trabalho por escrito 

recorrendo ao Word e depois uma apresentação de uma forma mais simples 

recorrendo ao PowerPoint eu encontro imensas lacunas.” 

 

Estratégias de aplicação das TIC em sala de aula 

No que toca às estratégias que utilizam aquando a utilização TIC, os professores do 

1º e 2º ciclo, professor D revela: “Isto é um trabalho com base no ensino 

individualizado”; “Trabalhos de grupo… e quando é este tipo de trabalho 
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utilizo por norma o quadro interativo. Visualização de filmes, leitura de livros, 

como forma de cativar, o que é importante no 1º ciclo. Eles despertam.” O uso 

das tecnologias parece favorável à motivação dos alunos, contudo exige um 

trabalho muito mais diferenciado, dadas as características de cada um. O mesmo 

professor ainda acrescenta as áreas disciplinares onde revela que faz maior uso 

“Eu uso mais nas áreas de estudo do meio e ciências, uso muito a internet. Nos 

só este ano nesta escola começamos a ter internet, e a partir do momento que 

tive internet, utilizei o quadro interativo, utilizar para fazer diversos 

trabalhos”. 

O professor A, neste âmbito afirma: “A generalidade dos conteúdos é abordada 

sempre com recursos às tecnologias, à pesquisa online, à utilização de 

ferramentas da Web2.0, software educativo…”, recorrendo assim a diversos tipo 

de utilização, exemplificando: “Língua portuguesa se eu vou criar uma história 

eu utiliza uma ferramenta para criar histórias… jogos matemáticos onde eles 

possam desenvolver os conceitos.” 

Já o Professor B: “…utilizo a vários níveis, pode ser algo já preparado, um 

PowerPoint que eu preparei de acordo com vários critérios, alguns já feitos, 

este ano temos muito bons materiais tanto em português como em história, 

que são as minhas disciplinas, e portanto temos materiais bastante bons.” 

“Projetamos e eles corrigem o trabalhinho em Word e depois temos uma 

dúvida qualquer, mostramos uma imagem vamos ao Google por exemplo e 

vamos buscar uma imagem, vamos ao email da turma que eu fiz com eles e 

trabalhamos também a interação com sites nós de facto temos muito 

interiorizada a utilização de tecnologias, a um nível elementar como é óbvio o 

word o PowerPoint não muito mais que isso.” Estas duas abordagens denotam-se 

que o professor recorre de facto ao uso de ferramentas do Office, para trabalhar 

com os seus alunos.  

O professor C refere uma estratégia de utilização na mesma ótica: “Eu tenho um 

conjunto de PowerPoint devidamente organizados, por tema subtema, e eu 

disponibilizo esses PowerPoint aos alunos previamente”, contudo acrescenta 

que “Face aos perigos da internet e à pouca supervisão que existe dos lado dos 

pais, eu opto sempre por utilizar o email do encarregado de educação.”. 

Importância das TIC na aprendizagem 
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Nesta dimensão de análise pretende-se perceber não só as vantagens das TIC no 

processo de ensino-aprendizagem, como também que desvantagem os professores 

utilizadores apontam. 

Assim o professor A aponta como vantagem o facto de “Eu acabo por ter feedback 

quase direto, porque é tudo feito em plataforma digital, e isso faz com que as 

tecnologias estejam presentes na minha sala.” Contudo reconhece uma 

desvantagem associada ao uso não contrabalançado das TIC: “O gaming tem esse 

problema, no gaming eu posso morrer e voltar a nascer e eles por vezes 

tornam-se displicentes”. 

O professor D, revela como vantagem a utilização das TIC em sala de aula: “ A nível 

de controlo da sala, consegue-se controlar melhor a sala de aula, ele ficam 

mais atentos. A meio da aula por exemplo, eles já estão cansados, porque são 

miúdos de 1º ciclo, a capacidade de trabalho e concentração com este meio ele 

parece que despertam, o tempo que se estaria a dar de uma forma formal eles 

não estariam “apanhar” nada, ali acabam por aprender mais.” 

O professor B aponta as diferentes capacidades dos alunos em captar a informação 

transmitida: “Eles assumiram a matéria de modo diferente há uns mais visuais 

outros são mais auditivos portanto apanha todos os ouvintes”, referindo à 

semelhança do professor A que “E depois também temos que considerar que o 

excesso do lúdico também não é bom, eu penso que de alguma maneira no 

meio estará a virtude”. 

O professor C indica de forma semelhante a vantagem das TIC relacionadas com o 

facto de permitir aos alunos gerirem as sua aprendizagem e aponta como 

desvantagem também o lúdico das TIC na aprendizagem: “Permite ainda que 

aqueles miúdos que têm dificuldade na escrita, tendo o material já impresso 

conseguem estar com mais atenção e tirar alguns apontamentos”; “É verdade 

que há coisas que são divertidas é verdade, mas aprender não é 

essencialmente divertido, aprender exige trabalho, esforço, e as tecnologias 

podem ser perversas, fingir que é giro e não ser”. Este mesmo professor colmata 

ainda a sua ideia frisando que “Eu acho que se passou por um momento em que 

se pensava que a tecnologia iria ser o segredo do sucesso da aprendizagem, eu 

fui sempre um bocadinho cético, eu considero-me um professor na linha da 
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frente na utilização das TIC, mas considero que elas devem sempre 

devidamente equacionadas”. 

 

O papel do professor face às TIC 

Houve a necessidade de alguns professores, referirem e refletirem sobre o seu 

papel com as TIC em sala de aula. Assim o professor A menciona “Com os meus 

alunos acontece inúmeras vezes eu aprender com eles e esses é um dos papéis 

do professor, tem que perceber que já não tem o papel de “sabe tudo” e o aluno 

está aprender e a receber a sapiência do professor. “, realizando uma reflexão ao 

nível pessoal para o profissional  “Eu na minha vida tenha uma vida carregada 

de tecnologia eu tenho um computador que me permite falar com pessoas de 

outros países, não posso chegar à escola e ter meninos com uma carteira e um 

lápis e uma sebenta”. 

O professor B revela alguma preocupação em definir o seu papel com o uso das TIC 

“…nem ainda consigo conceber bem o professor no meio das tecnologias tao 

avançadas, quando nos observamos ocorre-nos essa questão, qual será 

exatamente o papel”, reconhecendo que a mesma é necessária ser trabalhada 

dado que “Nós sabemos umas coisas e eles outras, somos de gerações 

completamente diferentes, mas trabalhávamos muito em conjunto”. 

Organização da Escola para aplicação das TIC 

Houve aspetos referidos ao longo da entrevista que apontam para a organização e 

gestão da escola, como um bloqueio ou obstáculo à implementação das TIC, que no 

fundo corresponde aos bloqueios que de alguma forma estão relacionados com o 

insuficiente equipamento informático que as escolas possuem. Referido pelo 

professor D: “um computador por aluno, o que tem uma grande importância”, e 

o professor C: “é a incapacidade que a escola tem, e os entraves que coloca à 

utilização das TIC mais eficaz. Eu fiz dois anos de formação em quadros 

interativos, tive uma grande classificação na formação que fiz, mas depois 

deparei-me com salas de aula onde nem uma tinha o quadro interativo”; “Acho 

que as escolas não estão organizadas de forma a permitir que os professores 

utilizem as TIC.” 
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Formação em TIC 

Competências e Necessidades de formação 

Assim nas competências trabalhadas em contexto de formação, o professor D 

refere: 

Já o professor C mostra-se preocupado e um pouco desiludido com os conteúdos 

formativos: “…minha mulher que é professora, teve que fazer uma formação em 

Word e Excel, quando no fundo é melhor que eu, mas teve que fazer para obter 

o nível, para provar que tinha certificação.”; “A minha mulher fez nível 1 e 

aprender a ver o correio eletrónico, quer dizer…”. 

Quanto às necessidades de formação, o professor B revela como iniciou o seu 

processo formativo em TIC “…eu comecei a perceber que os alunos sabiam 

muito mais do que eu, e isso começou-me aborrecer, e então começámos a tirar 

algumas ilações algumas observações”. Mencionando ainda que “Eu 

atualmente, para além do que eu sei não sinto uma necessidade muito maior… 

Penso que o que tenho neste momento é suficiente para trabalhar com os 

alunos para os motivar.” 

O professor C quando aborda este tema, refere que “…e se eu tiver vontade, eu 

consigo chegar lá sozinho e não preciso de formação nenhuma”. Já o professor 

D refere a importância das TIC na aprendizagem referindo que “tirar uma 

formação em novas tecnologias e sempre uma mais-valia, mesmo a nível da 

avaliação docente, tira-se melhores notas, nos tempo que correm é quase uma 

obrigatoriedade utilizar as novas tecnologias.” 

 

Implementação das formações em TIC 

Na dimensão de análise “implementação das formações em TIC” os professores 

revelam para além da falta de equipamento informático onde possam executar 

aquilo que aprenderam, focam o encargo económico que estas formações possuem. 

Assim o professor A, refere que o papel da formação deverá ser “…essencialmente 

vamos derrubar estas barreiras da sala de aula e tornar a escola um 

bocadinho mais parecida com o mundo real que é o que hoje”, referindo ainda a 

importância da reflexão nos mecanismos de formação “O grande papel da 

formação, é a formação transmitir aos professores que o mundo mudou e nós 
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não podemos ser os professores que fomos há 20 anos. Portanto partir da 

reflexão, e depois o uso vai ser uma coisa normal”. 

Já o professor B menciona aspetos referentes às infraestruturas: “Eu fiz quadros 

interativos, e foi muito interessante mas nós ai temos um pouco falta de 

materiais.”, tal como o professor C: “Eu fiz dois anos de formação em quadros 

interativos, tive uma grande classificação na formação que fiz, mas depois 

deparei-me com salas de aula onde nem uma tinha o quadro interativo. (…) 

Vinha entusiasmado com aquilo que tinha aprendido e se tivesse meios e salas 

adequadas obviamente iria colocar em prática não coloquei, e obviamente 

uma pessoa vai-se esquecendo”. O professor D segue o mesmo domínio “Este 

quadro interativo está aqui há dois anos, nem todas as escolas têm quadro 

interativo, é a primeira vez que estou numa escola com quadro interativo.” 

O professor D refere ainda outra aspeto fundamental quando se aborda a questão 

da frequência em ações de formação TIC: “Para se ter uma formação são 40 ou 

50 euros, e a minha vontade de tirar formação não é assim muita, sinto 

necessidade mas também sinto uma certa revolta”. 

 

Processos de formação não certificada 

Esta dimensão pretende averiguar como estes professores realizam os processos 

de formação não certificada. 

O professor A refere “A minha formação foi sempre uma autoformação.”, 

completando com a importância da pro-atividade dos professores neste domínio: 

“…depende de nós se nós nos mexermos, formos falando com professores a 

formação e quase uma coisa que nasce.” 

Já o professo B refere como possíveis fontes de informação os colegas e amigos: 

“…e se eu não souber pergunto ao meu colega do lado “olha eu não consigo 

como é que é?” e temos muito prazer em nos ajudarmos e isso nunca foi um 

problema para nós” sublinhando que “…há sempre vontade de ajudar mesmo 

gastando um bocadinho mais de tempo.”, focando o mecanismo “…aprender a 

aprender.” 

Relativamente à partilha de conhecimento, o professor D refere “…havia um 

colega da direção, o diretor da escola, queria que eu fizesse uma apresentação, 
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dar formação em Sketch explicar um pouco como funciona… consegui 

transmitir o que aprendi aos meus colegas, e a ideia era continuar e este ano 

existir uma formação com todos os docentes do agrupamento”, acrescentado 

que “Agora tenho uma certa curiosidade no quadro interativo, claro que eu 

domino mais ou menos a informática, e dou por mim, vou mexendo vou 

aprendendo, vou fazendo processos de autoformação.” 

No mesmo âmbito o professor C refere as insuficiências da formação formal: “Fiz 

muito trabalho autónomo, deu poucas bases a formação formal”. 

 

Formação e Utilização em contexto nacional 

Organização da escola 

Para finalizar a entrevista solicitava-se ao professor que refletisse um pouco sobre 

o que é exigido ao nível tecnológico nas escolas, contrapondo com as bases 

oferecidas aos professores, nomeadamente formativas, para aplicação das mesmas. 

Assim na dimensão de análise que envolve aspetos de organização escola, o 

professor B revela preocupação no que toca à formação docente, referindo “Em 

termos de professores, não, não esta aliás há vários níveis que não têm 

sustentabilidade” acrescentando que “Nós de facto em termos de competências 

digitais tivemos que fazer essa formação.”. 

O professor C foca as questões relacionadas com os equipamentos informáticos 

disponíveis: “…as salas de aula não estão preparadas para isso”, e a 

capacidade de organização da escola “, “Por outro lado isto exige uma 

capacidade de organização quem gere a escola muito elevada.” Na mesma linha 

o professor D refere “Eu acho que as novas tecnologias são fundamentais nas 

escolas, e às vezes as dificuldades estão mais nos recursos da escola, o quadro 

interativo, e a internet, não temos computadores suficientes para todos 

trabalharem.” 

O corpo docente para o professo D parece uma preocupação “…nível do 1º ciclo o 

corpo docente tem bastante idade, e há colegas que ainda têm muita 

dificuldade em mexer com os computadores, penso que ao nível do 1º ciclo 

comparativamente com o 2º ciclo as pessoas já estão mais à vontade, o corpo 

docente também e mais novo, e penso que dominam melhor as novas 
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tecnologias”, contudo considera o uso das TIC algo imprescindível à profissão, 

revelando que o uso é dependente de cada professos “…o mundo já é tão 

tecnológico, e elas por mais que não queiram são obrigadas a mexer. Nós hoje 

em dia trabalhamos muito em grupo, num teste por exemplo, temo que fazer 

as grelhas no Excel. (…)agora se eles fazem isto com os alunos, pois daí eu acho 

que parte do interesse de cada um, e também há muita gente que não se quer 

estar a preocupar com isso…”. 

 

Contextos formativos 

Neste âmbito o professor A menciona os aspetos básicos que a formação em TIC 

oferece, como uma barreira à evolução “…formações muitas das vezes têm de ser 

formações muito básicas para essas pessoas é aprender a ligar o computador 

quase. E quando nós temos que ensinar professores a ligar o computador 

quase, e depois os próprios alunos que credibilidade um professo tem”, 

referindo contudo que as formações são fundamentais aos alunos “…porque de 

repente os nossos alunos iriam deixar de ter uma ferramenta que utilizam 

todos os dias, e eu utiliza ainda mais todos os dias porque estou à vontade, mas 

as minhas colegas utilizam várias vezes por semana”. Menciona ainda a 

importância do PTE, reconhecendo: “…as tecnologias hoje no 1º ciclo foram mal 

feitas é verdade o plano tecnológico foi mal feito distribuíram-se 

computadores Magalhães para as salas, quadros interativos que no inicio toda 

a gente… O processo foi mal feito mas acabar com ele ainda foi pior,”, 

mencionando ainda: “…foi mal feito trazer os computadores para a escola sem 

dar formação às pessoas por outro lado isto foi uma medida extraordinária 

para quem utilizava os Magalhães, eu para mim, para a escola deixar de ter os 

Magalhães é uma regressão evolutiva.” 

O professor B refere a falta de acompanhamento no terreno no após formação, 

recordando: “…meu estágio de supervisão, os formadores somos todos mais ou 

menos da mesma faixa etária porque somos todos pré-Bolonha e estamos 

todos com a mesma preocupação e portanto há essa sensação a própria 

formadora que é doutorada é uma pessoa experiente, lembra que foi “deitada” 

para uma sala de aula.” 
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Como uma possível solução o professor C refere a importância do diagnóstico 

antes da formação, para esta ser significativa para o professor “…na minha 

opinião no ato de inscrição um diagnóstico daquilo que as pessoas sabem 

fazer. Eu inscrevo-me na ação que até pode ser muito interessante, mas se um 

grupo de professores possui um nível de competências muito baixo do que o 

meu, inevitavelmente o formador terá que baixar o nível de exigência. Como 

depois a formação tem áreas limitadas, o que acontece depois é que nunca se 

chega ao topo, fica-se sempre cá por baixo. Que sensação é que isso dá a quem 

já tem algumas competências, é que eu andei ali um bocado a perder tempo.”, 

sublinhando ainda que “…tenho colegas aqui na escola que frequentaram mais 

formações que eu, e em termos de domínio da coisa a bem ver ficam muito 

aquém.” 

O professor D refere como preocupação o custo das formações, afirmando que o 

mesmo repela professores da oferta formativa em TIC: “Agora está a ver pagar 

50 euros ou mais para ter uma formação, as pessoas desinteressam-se…”. 
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4. Artigo 

A presente dissertação encontra-se em formato de artigo científico, com a 

finalidade no futuro ser submetido para publicação em revistas da especialidade. 
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UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO E OS PROCESSOS FORMATIVOS DOS PROFESSORES 

DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 
Resumo: Os índices de utilização das TIC ainda não atingiram os valores esperados 
e o discurso debate-se entre a formação de professores e a falta de meios 
tecnológicos. Todavia existem professores que recorrem ao uso das tecnologias no 
processo de ensino/aprendizagem adaptando-se ao ensino inovador. 
Resultados do estudo indicam que os professores utilizadores, na sua maioria, 
possuem formação em TIC. Quanto ao uso efetivo em sala de aula, nota-se que no 
1º e 2º ciclo recorre-se sobretudo aos objetos de aprendizagem e simultaneamente 
a programas educativos. Já no 3º ciclo e ensino secundário a utilização recai nos 
objetos de aprendizagem.  
Quanto aos processos formativos é essencial que estes sejam adequados aos 
conhecimentos dos professores sobre as TIC e à realidade do contexto. Neste 
sentido apela-se à reflexão docente, que ganha importância quando se pretende a 
alteração das práticas de ensino. A Supervisão na formação contínua pode, dada a 
sua natureza, fornecer um enorme contributo. 
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Objetos de 
aprendizagem, Programas educativos, Formação de professores, Supervisão 
Pedagógica. 

Abstract: The rate of ICT usage does not yet achieve the expected level and the 
debate focuses on teacher training and the lack of technological ways. However, 
there are teachers who resort to the usage of technologies in the learning and 
teaching processes, converging with innovative teaching. 
The results of the current study indicate that most teacher users have ICT training. 
As for effective classroom usage, it is noticed that in the First and Second Cycles of 
Basic Education it is mostly turned to learning objects and education programs. In 
the Third Cycle of Basic Education and in the Secondary Education the usage is 
focused on learning objects in its majority. 
As for the formative processes, it is essential that they are appropriate to the 
teachers’ knowledge of ICT and to context the reality. Hence, there is an appeal to 
teacher reflection, which that gains importance when it comes to changing 
teaching practices. Training supervision can given its nature, provide a significant 
contribution. 
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), Learning Objects, 
Educational programs, Training teachers, teaching supervision. 
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1. Introdução 

“O papel da formação é essencialmente derrubar estas 
barreiras da sala de aula e tornar a escola um bocadinho mais 
parecida com o mundo real que é o que hoje em dia ainda não se 
fez.” 

(Professor 1º ciclo) 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) encontram-se disseminadas em 

praticamente todas as escolas e são uma ferramenta cada vez mais necessária á 

lecionação, em sala de aula. A utilização correta de materiais 

tecnológicos/pedagógicos (objetos de aprendizagem digitais e programas 

educativos) são decisivos para o sucesso da educação, encontrando-se 

dependentes da qualidade dos processos formativos bem como do 

acompanhamento e materiais disponibilizados aos professores. 

Deste modo pretende-se conhecer e caraterizar os potenciais facilitadores ou 

inibidores da utilização TIC, colocando em interação três variáveis: tipo de 

formação em TIC, tipo de utilização TIC e fases de carreira docente.  

É neste contexto que surge o nosso problema de investigação: “A formação em 

tecnologia da informação e comunicação influencia a utilização de objetos de 

aprendizagem digitais e/ou programas educativos pelos professores em 

contexto educativo”. 

Os objetivos gerais traçados, possuem o seu foco central sobre a identificação de 

processos de formação e do tipo de utilização, bem como verificar possíveis 

relações entre as três variáveis em análise: tipo de utilização TIC; tipo de formação 

e fases de carreira docente. 

Com o conhecimento destas áreas que dominam a utilização TIC, será refletido o 

potencial da Supervisão Pedagógica. Este suporte teórico, permite um 

acompanhamento do professore nos processos de formação, privilegiando espaços 

de reflexão necessários à mudança de paradigma. 
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A utilização das TIC em contexto educativo 

Registaram-se nos últimos anos a nível nacional, uma forte aposta no 

desenvolvimento de inúmeros projetos que têm como principal objetivo a 

integração das TIC, permitindo a sua entrada progressiva nas escolas. 

O Plano Tecnológico da Educação surge como a resposta mais atual, apresentada 

como resposta do XXII Governo Constitucional Português. Emerge da necessidade 

de se adotar uma estratégia nacional que seja mobilizadora da integração 

tecnológica, reconhecendo o seu potencial nos processos de ensino-aprendizagem. 

Com o objetivo de se compreender em que ponto Portugal se situa face a esta 

matéria, existe a necessidade de se explorar alguns resultados de investigações 

realizadas em Portugal e na Europa. 

No documento da Eurydice (2011)  são reveladas algumas questões importantes 

sobre a utilização das TIC na forma como se encontram implementadas nas escolas 

e o seu papel de ligação entre professor e aluno. Exemplo desta comunicação, 

consiste no fato dos alunos portugueses e eslovacos referirem que utilizam o email 

para realização dos trabalhos de casa, enquanto que o panorama dos restantes 

países refere este uso em termos recreativos. 

São apontadas ainda algumas sugestões para o uso de recursos digitais, aplicações 

do Office e softwares tutoriais, nos processos educativos. Refere-se ainda que 

todos os países possuem nos seus documentos orientadores o desenvolvimento da 

criatividade, resolução de problemas e comunicação com o uso das TIC. Contudo a 

“inovação” não foi adotada nestes documentos por Portugal, Dinamarca, e Lituânia.  

Todos os países incluem nos seus objetivos de aprendizagem “utilização do 

computador” e “ pesquisa de informação”. A utilização de “ferramentas do Office” 

também consta em grande parte dos países europeus. 

A metodologia dos países nórdicos é assente nos princípios da diferenciação 

pedagógica, reconhecendo assim os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, 

que poderão aprender melhor tendo em conta as diversas “entradas” de 

informação, nomeadamente auditiva e visual (Pedersen, Sanya et al., 2006) 

A diferenciação efetiva contempla a proatividade que o professor tem em 
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reorganizar os processos de ensino de acordo com as necessidades individuais dos 

seus alunos (Tomlinson, 2001). Neste sentido as TIC poderão reforçar a 

diferenciação, uma vez que possibilitam ao professor transmitir o conteúdo de 

diversas formas onde todos os alunos, independentemente do seu estilo de 

aprendizagem, conseguem acompanhar a aula. 

É revelado ainda que as potencialidades do uso das TIC em sala de aula, são 

valorizados tanto por alunos academicamente fracos como por alunos 

academicamente fortes, melhorando a qualidade do seu ensino ao nível individual. 

Quanto aos professores, estes consideram o uso das TIC uma ferramenta valiosa 

para a diferenciação do seu ensino, apenas poucos admitem que diferenciar com as 

TIC é um processo moroso.  

Estudo português realizado por Picado (2007), aponta as principais razões que 

envolvem o uso das TIC em sala de aula, sendo estas principalmente de cariz 

motivacional e a de procura de informação. Quanto às competências TIC, estudo 

revela ainda que o uso de aplicações do Office são aprendidas na sua maioria em 

contexto escolar, ao invés do uso do computador de uma forma geral, como o 

navegar na internet, que é aprendido fora do contexto escolar. 

Processos de formação de professores 

A natureza do desenvolvimento profissional pressupõe uma atitude de constante 

evolução, indagação e procura contínua de soluções para fazer face às questões 

refletidas (Marcelo, 2009). Neste contexto sublinha-se a importância que a reflexão 

sobre a prática possui quando se refere às questões do desenvolvimento e da 

formação. 

Tendo em conta as principais vias de formação que os professores podem optar 

quando pretendem desenvolver conhecimentos adquiridos, existe a noção que 

estes processos deverão contemplar o professor como um indivíduo repleto de 

conhecimento e de práticas. 

As vias da autoformação e heteroformação revelam-se imprescindíveis, dada a sua 

natureza individual e adaptada à realidade de cada um. A autoformação surge 

segundo Le Meur (1995), citado por Santos Teixeira & Glória Lima (sem data) 
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como um “processo educativo não imposto, livremente decidido pelo indivíduo que 

permite a apropriação do conhecimento em função de um projeto pessoal”. 

No âmbito da formação formal, estudo desenvolvido – “Competências TIC – estudo 

de implementação vol. I” (Costa et al., 2009) foi proposto um modelo de formação 

contínua tendo em conta os regulamentos que regem a atividade profissional dos 

professores, visando o reforço das qualificações e a valorização das competências. 

O objetivo fulcral consiste em ultrapassar os principais fatores inibidores da 

modernização, promovendo a utilização das TIC nos processos de ensino e 

aprendizagem e na própria gestão escolar. Neste sentido foram criadas as 

condições necessárias para esta integração, que abarcou todos os docentes em 

exercício desde da educação pré-escolar ao ensino secundário (Diário da 

República, 1.a série — N.o 129 — 7 de Julho de 2009, 2009) 

Supervisão pedagógica na formação contínua 

Associada à prática docente deve-se pensar, paralelamente, no seu 

Desenvolvimento Profissional, caraterizado pela necessidade de constante 

evolução, onde o papel da formação poderá ser incisivo. Aliado a todo o processo 

de formação, a Supervisão Pedagógica surge como suporte teórico, onde através 

das suas características e metodologia, procura acompanhar estes professores no 

terreno, promovendo momentos de reflexão em torno do fenómeno, que 

permitirão reestruturar as práticas pedagógicas de ensino. 

De fato, a qualidade das práticas dos professores é um tema que atualmente é 

muito discutido, que nos transporta para a emergência da atividade reflexiva. 

Vieira & Marques (2002)afirmam a necessidade de existir uma base assente em 

valores de supervisão que contemple a monitorização, avaliação e planeamento 

das práticas formativas, sendo imprescindível a definição de critérios comuns para 

este processo. 

O professor reflexivo encontra-se assim nos discursos da atualidade ganhando 

uma maior amplitude quando se fala em supervisão, remetendo sempre para a 

qualidade das práticas pedagógicas. Assim o conceito de professor reflexivo deve 

contemplar a investigação sobre a prática como meio para a (re) estruturar, 
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e não apenas servir como fundamentação das ações tomadas, (Vieira & Marques, 

2002) 

Quanto aos objetivos da supervisão, tanto inicial como contínua, suportam 

requisitos distintos, onde a supervisão inicial sustenta o professor sobretudo 

teórico, procurando integrá-lo no contexto e a supervisão contínua remete-nos 

para o professor de caráter praticista, dotado de saberes e por isso “dispensador” 

de supervisão. Roldão (2009) alerta “O principal efeito negativo dessa 

representação dual, cuja persistência se identifica na investigação revista, reside 

na legitimação que proporciona à larga permanência de práticas didático-

curriculares inalteradas, mantidas tranquilamente, à parte de qualquer 

investimento realmente formativo”. 

Ao nível da própria organização escolar, a importância da supervisão na formação 

contínua refere que será imprescindível que todos os agentes educativos tenham a 

oportunidade de se desenvolverem profissionalmente, no sentido da própria 

organização também evoluir. Neste sentido a conceção de supervisão transpassa 

os aspetos relativos apenas à sala de aula (Alarcão, 2009). 

Metodologia  

Para a concretização desta investigação foram contactadas escolas de todas as 

zonas do país, para a divulgação do questionário, sendo que Lisboa, Porto e Faro, 

foram as zonas onde se registaram maior fluxo de respostas. O questionário foi 

enviado para 549 escolas, que após o seu tratamento correspondeu a 612 

professores, onde 242 pertencem ao 1º e 2º ciclo do ensino básico e 369 

professores pertencem ao 3º ciclo e ensino secundário. 

Este estudo organiza-se em torno de dois eixos:  

• O primeiro relaciona-se com o grupo de investigação, professores do 

1º e 2º ciclo e 3º ciclo e Ensino Secundário, onde se procura conhecer 

os seus níveis de formação em TIC e a possível relação com a 

utilização das TIC em contexto educativo, recorrendo a métodos 

quantitativos. 
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• Segundo eixo consiste na utilização das TIC numa vertente descritiva 

onde se incluiria também os processos e as estratégias de aplicação, 

recorrendo sobretudo aos métodos qualitativos.  

Tendo em conta estes dois eixos, estamos perante uma investigação não 

experimental, correlacional e descritiva, (Cohen et al., 2000). 

O questionário aplicado foi realizado e preenchido on-line, executado pelo software 

Lime-Survey, onde os docentes podiam responder através de uma hiperligação, de 

forma totalmente anónima. 

Os questionários foram tratados quantitativamente, através do software PASW 

Statistcs 19.0, possibilitando uma visão geral sobre a utilização e formação que os 

professores participantes possuem. 

O segundo momento da recolha consistiu na realização de pequenas entrevistas 

com a finalidade de aprofundar algumas questões abordadas no questionário. O 

critério para a escolha destes professores passou sempre pela Formação e pela 

Utilização das TIC em sala de aula. As entrevistas foram previamente planificadas e 

estruturadas num guião de entrevista semiestruturada, contendo os objetivos e as 

questões gerais e orientadoras da entrevista.  

Após a transcrição das entrevistas, efetuou-se a análise de conteúdo (recorrendo 

ao software Maxqda 11) organizando a informação recolhida através do sistema de 

codificação e categorias de análise, (Bardin, 2009). 

1º Ciclo e 2º Ciclo do Ensino Básico 

2.1 Caraterização da amostra 

Demográfico 

Tal como referido anteriormente, o presente estudo teve como amostra 

professores do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, onde se recolheram 242 inquéritos, 

de todas as zonas do país. 

Os professores que preencheram este inquérito pertencem na sua grande maioria 

ao género feminino, 66.5%, e do género masculino 33.1%, e pertencem a diversas 

zonas do país, registando-se maior percentagem na área de Lisboa (19.8%), Porto 

(16.9%) e Faro (14%). 
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A média das idades dos professores da amostra situa-se nos 41 anos, e o grau 

académico referido maioritariamente consiste na Licenciatura com 61.6%, e 22.3% 

em Mestrado. 

Quanto ao tempo de serviço dos professores, agrupou-se por fases de carreira 

docente, enunciadas por Gonçalves (2009), onde se constatou: 33.8% dos 

professores encontram-se na fase de renovação/desencanto, isto é igual ou 

superior a 23 anos de serviço; fase da serenidade (15 a 22 anos de serviço) com 

22.9%; fase da diversificação (8 a 14 anos) com 21.7%; fase de iniciação (1 a 4 

anos) com 14.2%; e fase de estabilização (5 a 7 anos) com 7.5%. 

 

No acesso aos equipamentos informáticos, 80.2% dos professores referem que, 

entre outros, habitualmente têm acesso a um computador portátil, 45.9% dos 

professores refere ter acesso a um quadro interativo; e 66.9% a um videoprojector 

Quando se tenta perceber se estes mesmos professores possuem internet nas 

escolas, os dados são praticamente todos afirmativos, com 97.1%. Quanto à 

utilização de correio eletrónico pessoal, 99.2% dos professores refere que possui e 

utiliza. 

Na questão em que se tentava identificar o uso pessoal do computador do 

professor, era dada a possibilidade do mesmo escolher mais que uma 

opção/atividade. Deste modo registaram-se: 99.2% refere utilizar o computador 

como “ferramenta de trabalho”; 93.4% é registada na opção “pesquisas na 

internet”; 77.7% regista-se na “comunicação com amigos”. Recolheram-se ainda 

outras possíveis respostas, entre elas: o uso de plataformas digitais; utilização de 

blogs; leitura; entre outras. 

 

1.2 Análise e Interpretação de resultados – Análise Descritiva 

Formação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

Está análise será relativa aos processos de formação frequentados pelos 

professores da amostra (n=242). Logo no início questionou-se se o professor 

possui formação no âmbito das TIC, onde foi registado os seguintes resultados: 

86.4% dos professores afirmam ter frequentado algum processo formativo em TIC 

e 13.6% nega ter algum tipo de formação na área em estudo. 
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Sendo uma condição necessária, para se prosseguir nesta temática do inquérito, a 

frequência em processos formativos, iremos trabalhar somente o número de 

professores que à partida responderam que sim (n=209). Relativamente ao 

processo de formação que o professor frequentou, obteve-se os seguintes 

resultados:  

• 61.2% possui  formação certificada;  

• 19.1% frequenta processos de formação não certificada; e 

• 19.6% frequenta ambos os processos de formação 

Analisando os professores que possuem formação certificada (n=169), houve 

professores que não responderam. Dos restantes (n=161) professores constata-se: 

 

 
Gráfico- Competências obtidas pelos cursos formação TIC 

Se nos centrarmos unicamente no nível 1 de competências verificamos que 52% 

refere que foi através de Certificação por reconhecimento de percurso 

formativo e 43.9% menciona Certificação por validação de competências 

profissionais. 

Quando se pergunta a que fontes estes recorrem para realizar processos informais 

os professores indicam sobretudo: colegas/amigos/familiares; livros da 

área/documentos/artigos; e pesquisa na internet. 

Quanto aos processos formativos, questiona-se: “O tipo de formação que possui, 

certificada e/ou não certificada, qual o principal objetivo pela qual foi realizada?”. 

Esta questão era aplicada a todos os professores que responderam 
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afirmativamente logo à partida na questão se tinham formação (n=209). Os 

resultados obtidos foram os seguintes:  

 
Gráfico- Objetivo da formação realizada 

Na última questão apurou-se que os efeitos alcançados com a frequência na 

formação em TIC foram: “Melhoria das práticas profissionais” 71.8% e “Melhoria 

da aprendizagem dos alunos”, 14.4% 

Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

Pretende-se conhecer alguns dados relativos à utilização das TIC em contexto 

educativo, apresentando de seguida as frequências das variáveis em estudo.  

A primeira questão determina a priori os professores utilizadores: “Faz uso das TIC 

em sala de aula?”. Constata-se que dos 242 professores que responderam ao 

inquérito, 89.7% respondem que utilizam as TIC, e apenas 10.3% dos professores 

responde que não faz uso. 

Os inquiridos que responderam afirmativamente, aquando da questão se 

utilizavam as TIC (n=217), prosseguiram o inquérito, sendo que todos os valores a 

seguir apresentados irão ser trabalhados sobre esta amostra. 

Obtiveram-se os seguintes resultados relativamente à questão: “Dos seguintes 

suportes digitais, qual ou quais, faz uso em sala de aula”: 45.8% dos professores 

utiliza tanto programas educativos como objetos de aprendizagem; 27.3% recorre 

a programas educativos; 26.9% dos professores refere utilizar somente objetos de 

aprendizagem. 
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Dos que selecionaram a opção “Objetos de aprendizagem” (n=157 professores) 

perguntou-se como eram construídos estes objetos, obtendo-se as seguintes 

respostas (note-se que poderia ser escolhida mais que uma opção):  

 
Gráfico- Construção dos objetos de aprendizagem (professores) 

Realizando o cruzamento dos dados “construído por si” e “construídos por 

outros mas adaptados por si” dado que são opções que de alguma forma exigem 

a utilização das tecnologias para este fim, verifica-se que 64% seleciona 

efetivamente estas duas opções. Analisando ao pormenor verifica-se que apenas 

16% escolhe “construídos por si”. 

Questiona-se também se os professores se colocavam os seus alunos a construírem 

objetos, apurando-se: 58% dos professores responde que “sim” e os restantes 42% 

nega colocar os seus alunos a construírem objetos. Quanto às ferramentas 

utilizadas para a construção o processador de texto e programas para geração de 

apresentações, foram as respostas mais selecionadas. 

 

Analisando os professores utilizadores de programas educativos (n=159), os 

professores referem essencialmente programas de índole disciplinar, 

nomeadamente: CD que vem nos manuais; escola virtual; jogos didáticos (jogo da 

“Mimocas”); Kodu; ClicMat; jogos de cálculo mental/sequenciação/raciocínio 

lógico; entre outros. 

A questão “Qual a principal função na qual se baseia para a escola de programas 

educativos” tenta identificar a utilidade e função que os programas educativos 

desempenham junto dos alunos. Do total desta amostra que utiliza programas 

educativos, constata-se que as opções mais mencionadas foram (só poderiam 
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escolher uma opção de resposta): 32.1% dos professores refere que é para 

“promover a motivação”; “despertar novos estímulos” 27.7%; e “proporcionar 

nova informação aos alunos” com 17%.  

A última questão desta parte envolvia todos os professores utilizadores (n=217), 

sendo esta: “Utiliza as TIC em sala de aula porque:” foi dada a hipótese dos 

professores selecionarem no máximo duas opções do conjunto de respostas 

fornecidas. As opções mais selecionadas foram: “Revela impacto na qualidade do 

ensino praticado e exerce efeitos na aprendizagem dos alunos” com 72.8%. 

2.3 Análise Inferencial 

Sendo um estudo que pretende em verificar as relações existentes entre os 

diversos aspetos formativos com as variáveis alusivas ao uso das TIC em sala de 

aula, realizaram-se testes estatísticos com o objetivo de se verifica possíveis 

associações existentes. 

Na análise estatística inferencial, considerou-se uma probabilidade de erro tipo I 

(∝) de 0.05 em todas as análises inferências.  

Relativamente a estes aspetos (profissionais), analisou-se a associação entre os 

professores que lecionam: 

• Nas áreas da matemática; ciências da natureza;  

• Nas áreas disciplinares de inglês; francês; língua portuguesa; história; 

geografia; 

•  E os que lecionam o 1º ciclo. 

Constata-se que não existe uma associação entre o tipo de utilização das TIC com 

nenhum dos grupos anteriores: (𝑥𝑥2(4)= 4.906; p=0.297; n=207). A associação 

entre o tipo de formação e as áreas a lecionar não apresentam também qualquer 

associação, (𝑥𝑥2(4)= 6.950; p=0.139; n=203). 

A variável uso das TIC pelos professores com formação, verifica-se que de uma 

forma global e descritiva existem 48% dos professores utilizarem programas e 

objetos; 26% utiliza objetos de aprendizagem e apenas 26% recorre a programas 

educativos. 

Para avaliar a associação entre as variáveis tipo de formação com o tipo de 

utilização das TIC em contexto educativo, recorreu-se ao Teste do Qui-quadrado de 

independência (Marôco, 2010)  
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Segundo a análise estatística é-nos possível constatar que não existe nenhuma 

associação entre o tipo de formação com o tipo de utilização das TIC pelos 

professores em sala de aula, 𝑥𝑥2(4)=4.128; p=0.389; n=191). Deste modo parece 

que o tipo ou o processo formativo frequentado pelo professor não irá determinar 

o tipo de utilizador TIC em sala de aula. De facto analisando alguma da literatura 

constata-se que o próprio conceito “uso das TIC” parece segundo Silva & Esteves 

(2004) , estar numa fase muito inicial, onde o professor manipula e recorre a 

recursos que são de algum modo intuitivos na sua utilização. 

Na análise que pretendia determinar ou não se a fase de Carreira Docente, indicada 

por Gonçalves (2009), influenciava os processos de utilização das TIC, verifica-se 

que o uso das TIC vai aumentando conforme as fases de Carreira Docente. Contudo 

existe um dado que devemos ter em atenção: grande parte da população em estudo 

encontra-se na fase da renovação/desencanto (tempo de serviço igual ou superior 

a 23 anos) e na fase da serenidade (tempo de serviço entre os 15 e 22 anos). 

 
Gráfico - Carreira docente e uso das TIC - 1º e 2º Ciclo 

Na análise estatística realizada através do teste Wilcoxon-Mann-Whitney, para se 

comparar as funções de distribuição entre a idade e fazer uso, verifica-se que não é 

estatisticamente significativa (U2486=; p=0.734).  

Quando se analisa a mesma variável (Carreira docente) e o facto de ter ou não 

formação em TIC, podemos analisar de forma descritiva, que o facto de o professor 

ter ou não formação em TIC vai aumentando com o tempo de serviço (a análise 

deste dado dever-se-á fazer tendo em conta que em primeiro lugar os professores 

deste estudo são maioritariamente mais velhos, e já tiverem mais tempo de 
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frequentar ações de formação aquando comparado com os professores mais 

novos).  

Na análise inferencial, recorrendo-se ao teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, à 

semelhança do anterior, verifica-se contudo que não existe associação entre a 

variável formação em TIC e as fases de Carreira Docente (U=2893; p=0.219). 

Associando a variável fases de Carreira Docente e os níveis de certificação 

indicados, neste ponto utilizando o teste de Kruskal-Wallis, já se verifica uma 

associação entre as variáveis, (p= 0.041; n=160).  

A formação não certificada, na componente “Autoformação”, realizaram-se 

também testes estatísticos com a finalidade de perceber se existe relação entre o 

tempo de Carreira Docente e este processo. Verifica-se que estas variáveis 

encontram-se associadas entre si (U=579,500; p=0.021). 

Na análise entre o tipo de uso das TIC e a Carreira Docente, recorre-se ao teste de 

Kruskal-Wallis, para se conseguir comparar mais que duas categorias, constatando 

que o tipo de uso não está associado as fases Carreira Docente (p=0.659; n=215). Já 

no teste de hipóteses onde se considera o tipo de formação e as fases de Carreira 

Docente, verifica-se efetivamente uma associação (p=0.008; n=240), contudo não é 

considerado significativamente diferente de 0 (9.6 %). 

Observando a questão da situação profissional, verifica-se que os utilizadores das 

TIC são professores que se encontram sobretudo no quadro de escola 

(52%).Seguidamente os contratados (23%) e os de nomeação definitiva (13%). 

No sentido de se compreender o facto da construção de objetos de aprendizagem 

estar associada ao tipo de formação do professor, recorreu-se ao teste do Qui-

quadrado da independência, que nos revela que não existe qualquer associação 

entre as variáveis apresentadas (𝑥𝑥2(2)=3.126; p=0.210; n=157). Na análise 

inferencial onde se observa os professores que afirmam que os seus alunos 

constroem objetos de aprendizagem, com o tipo de formação, verifica-se que duas 

variáveis não estão associadas, (𝑥𝑥2(2)=179; p=0.914; n=157). 

No sentido de se verificar se existe associação relativamente à fase de Carreira 

Docente e o facto de os alunos construírem objetos de aprendizagem, constata-se 

que não existe associação, (U=2653; p=0.256). 
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3º Ciclo e Ensino Secundário 

3.1 Caraterização da amostra  

Demográfico 

O presente estudo teve como amostra os professores do 3º Ciclo e do Ensino 

Secundário, tendo resultado num total de 369 inquéritos válidos.  

Os professores que preencheram este inquérito são maioritariamente do género 

feminino, 64.9%, e do género masculino participaram 35.1%. 

 Quanto aos locais onde os professores da amostra lecionam, constatou-se que as 

zonas com maior enfoque nas zonas: Lisboa (17%), Faro (18%) e Porto (13%).  

A média das idades dos professores é de 44 anos, e o grau académico concentra-se 

sobretudo na Licenciatura com 65.2%. 

Quanto ao tempo de serviço dos professores da amostra, agrupou-se por fases de 

carreira docente (Gonçalves, 2009) onde se constatou:  

 
Gráfico- Fase de Carreira Docente 

Na questão “Tem acesso à Internet no seu estabelecimento de ensino”, a sua grande 

maioria responde afirmativamente com 98.6%. Quanto à utilização de correio 

eletrónico pessoal, 100% dos professores refere que possui e utiliza. 

Abordou-se ainda a questão da utilidade do computador pessoal (nesta questão os 

professores poderiam selecionar mais que uma opção), onde se verificaram os 

seguintes resultados: 99.5% dos professores refere que utiliza o computador como 

“ferramenta de trabalho”; 93.5% realiza “pesquisas na internet”; e 76.6% dos 

professores refere ainda que utiliza também como forma de “comunicar com os 

amigos”. No entanto registaram-se outras respostas tais como: aceder à plataforma 
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Moodle; comunicar com os alunos; gestão de blogs; programação; utilização de e-

manual, entre outras. 

3.2 Análise e Interpretação de resultados – Análise Descritiva 

Formação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

A segunda parte do inquérito pretendia analisar o processo formativo dos 

professores. A primeira questão identificou logo à partida o número de professores 

da população (n=369), que possuíam formação em TIC. Os resultados obtidos 

indicam que 88% possui formação em TIC e apenas 12% nega ter este tipo de 

formação. 

Analisando somente os professores com formação em TIC (condição necessária 

para prosseguirem no inquérito), iremos trabalhar somente sobre os (n= 324) 

professores. Deste modo, quando se pergunta “Que tipo de formação possui?”, 

verifica-se: 

• 57.1% dos professores possuem formação certificada;  

• 17.3% dos professores optam por processos de formação não certificada;  

• 25.6% dos professores realizaram ambos os processos. 

Verificando aqueles que têm formação certificada (n=253) que:  

 
Gráfico - Competências obtidas pelos cursos formação TIC 

Analisando apenas a maioria, que possui o certificado de Nível 1, a modalidade 

pela qual obteve esse mesmo nível foi sobretudo através de Certificação por 

validação de competências profissionais (48%) sendo de seguida a Certificação 

por reconhecimento de percurso formativo (46.8%). 
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 Segundo momento do inquérito na temática formação pretendia-se conhecer e 

identificar os processos formativos não certificados, (n=139). Deste modo 

apresentámos duas vias alternativas para os processos de formação: 

“Autoformação” e “Heteroformação”. Os resultados obtidos para cada uma das 

vias foram os seguintes:  

• “Heteroformação” - 29%;  

•  “Autoformação” – 21%, 

• Ambos os processos - 50% 

O presente inquérito também questionava se “O tipo de formação que possui, 

certificada e/ou não certificada, qual o principal objetivo pela qual foi realizada”. 

Dada a generalidade da questão, os dados tratados serão trabalhados pela amostra 

de professores que respondem logo à partida, que tinham qualquer tipo de 

formação em TIC, (n=324), obtendo-se os seguintes resultados: 

• “Adquirir novas capacidades, saberes e competências” com 50.3%;  

• “Melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos” com 

24.1%; e  

• “Aperfeiçoar competências já adquiridas” com 14.8%. 

Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

Relativamente ao uso das TIC, constatou-se que dos 369 professores que 

responderam ao inquérito, 92.4% respondem que utilizam as TIC, e apenas 7.6% 

dos professores responde que não faz uso. 

Os que responderam afirmativamente, aquando da questão se utilizavam as TIC 

(n=340), prosseguiram o inquérito, sendo que todos os valores a seguir 

apresentados irão ser trabalhados sobre esta amostra. 

Na questão: “Dos seguintes suportes digitais, qual ou quais, faz uso em sala de aula”, 

obtiveram-se os seguintes resultados:  
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Gráfico- Tipo de uso TIC 

Quando se perguntava aos professores que trabalham e utilizam como ferramenta 

de lecionação os objetos de aprendizagem (n=301 professores), “ Na pesquisa de 

objetos de aprendizagem recorre a alguma base de dados específica e 

especializada, ou opta por pesquisa livre na Internet?” constata-se que 10% dos 

professores recorre a pesquisa na internet e simultaneamente a base de dados 

específicas para o efeito; 96.3% pesquisa na internet e 17.3% recorre apenas a 

base de dados específicos. 

As bases mais apontadas pelos docentes são: casa das ciências; CIENTIC; materiais 

de língua portuguesa; editoras; objetos educacionais; Mocho Portugal; entre 

outras. 

Ainda neste âmbito, tentou-se perceber se o professor construía os seus objetos 

digitais verificando-se que na sua maioria os professores optam por construir os 

seus objetos de aprendizagem e adaptam o de outros aos seus (63%); contudo 

22% dos professores afirmam que constroem exclusivamente os seus objetos 

e 12% diz que os objetos que utiliza são construídos por outros mas adaptados por 

si. 

Quando analisamos que ferramentas recorrem para a construção ou adaptação 

destes objetos, tendo em conta que o professor poderia escolher mais que uma 

opção, as ferramentas do Office são novamente as mais referidas.  

Dos professores construtores de objetos, sinalizaram-se aqueles que colocam os 

seus alunos a construírem também (74%), referindo as ferramentas utlizadas 

pelos alunos: Processamento de texto (90.2%) e programas para geração de 

apresentações (96.9%). Dos 224 que utilizam, 88% recorre a ambos. 

45%

43%

12%
Objetos de 
aprendizagem

Programas educativos

Ambos



67 
 

A questão “Qual a principal função na qual se baseia para a escola de programas 

educativos” tenta identificar a utilidade e função que os programas educativos 

desempenham junto dos alunos. Do total desta amostra que utiliza programas 

educativos (n=184), constata-se que as opções mais mencionadas foram: 38.6% 

dos professores refere que é para “promover a motivação”; “proporcionar nova 

informação aos alunos” 15.8%; e “despertar novos estímulos” com 14.7%. 

Neste âmbito é de referir que os programas educativos mencionados pelos 

professores foram em alguns dos casos ligados à área disciplinar de cada um 

(escola virtual; Cabri; Geogebra; Graph; manuais digitais), focando que recorrem 

muitas vezes também ao CD-ROM que vem nos manuais dos alunos e à plataforma 

Moodle e Dropbox. 

Nas últimas questões já se abordavam perguntas genéricas, relacionadas com o uso 

das TIC em sala de aula, consistindo nos 340 professores. 

Na questão seguinte “Utiliza as TIC em sala de aula porque:” foi dada a hipótese 

dos professores selecionarem no máximo duas opções do conjunto de respostas 

fornecidas. As opções mais selecionadas foram: “Revela impacto na qualidade do 

ensino praticado e exerce efeitos na aprendizagem dos alunos” com75.6%. 

3.3 Análise Inferencial 

Partindo da hipótese que existe uma relação entre a formação do professor e a 

utilização das TIC em contexto educativo, realizou-se testes estatísticos com a 

finalidade de perceber a associação entre algumas variáveis subjacentes a aspetos 

profissionais do professor. 

Na análise estatística, considerou-se uma probabilidade de erro tipo I (∝) de 

0.05 em todas as análises inferências.  

Analisaram-se assim a associação entre as áreas que os professores lecionam com 

o tipo de formação:  

• Nas áreas da matemática; físico-química; ciências da natureza; tecnologias 

(TIC); biologia e geologia, 

•  Nas áreas disciplinares de inglês; francês; língua portuguesa; historia; 

geografia;  

• Na Educação física,  



68 
 

Constatou-se a existência de uma associação entre o tipo de utilização das TIC 

com as áreas disciplinares a lecionar: (𝑥𝑥2(4)=34,204; p=0.000; n=306), à 

semelhança do estudo levado a cabo por Silva & Esteves (2004) 

Para avaliar a associação entre as variáveis tipo de formação com o tipo de 

utilização das TIC em contexto educativo, recorreu-se ao Teste do Qui-quadrado de 

independência (Marôco, 2010) 

A análise estatística permite afirmar que o tipo de formação em TIC não está 

associado ao tipo de utilização (𝑥𝑥2(4)=9.040; p=0.060; n=304). Assim parece 

que a formação não determina o uso das TIC em sala de aula, talvez por este 

mesmo uso ainda se encontrar numa fase embrionária (Silva & Esteves, 2004), 

tendo em conta que os recursos que são proporcionados são de fácil manipulação, 

e talvez ainda não se encontrar definida a complexidade que é necessária existir 

para uma sala de aula ser efetivamente tecnológica. 

Quando pensamos na fase de Carreira Docente, surge a nível teórico, 

nomeadamente no estudo realizado por Piedade (2010) alguns indicadores que 

esta consiste numa variável que poderá interferir na utilização das TIC. Analisada 

neste estudo primeiramente numa ótica descritiva, verifica-se que a utilização das 

TIC vai aumentando conforme as fases de Carreira Docente (tempo de serviço) 

enunciadas por Gonçalves (2009), como se pode verificar no gráfico I. 

Tendo em conta que a maioria da população deste estudo abrange professores com 

tempo de serviço compreendido entres os 15 e mais de 23 anos, contata-se que os 

índices de utilização aumentam, apresentando atitudes favoráveis á 

implementação deste processo (Piedade, 2010). Contudo reforça-se a necessidade 

de definir a utilização TIC a outro nível. 
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Gráfico- Carreira docente e uso das TIC - 3º ciclo e Ensino Secundário 

Na análise estatística realizada através do teste Wilcoxon-Mann-Whitney, para se 

comparar as funções de distribuição entre a idade e o fazer uso, verifica-se que 

não é estatisticamente significativa esta distribuição (U=4193.5; p=0.477).  

Quando se analisa a mesma variável (Carreira docente) e o facto de ter ou não 

formação em TIC, podemos analisar de forma descritiva, constatando-se que o 

facto de o professor ter ou não formação em TIC vai aumentando com o tempo de 

serviço. 

Quando partimos para a análise inferencial, claramente que se prevê que a 

formação em TIC está associada ao tempo de serviço do professor. Para esta 

conclusão recorreu-se, à semelhança do teste anterior, ao Wilcoxon-Mann-

Whitney, retirando-se os seguintes resultados (U=4804.5; p=0.001). Verifica-se 

igualmente uma associação entre a mesma variável e os níveis de certificação 

obtidos. 

Analisando a componente não certificada, pretendeu-se também verificar os 

processos de autoformação e a carreira docente. Constata-se pelo teste referido 

anteriormente que estas variáveis encontram-se associadas entre si 

(U=10220;p=0.012). Já os processos de heteroformação não se encontram 

associados à variável carreira docente (U=8320;p=0.661). 

Na hipótese de que se existiria alguma associação entre o tipo de uso das TIC e a 

fase de Carreira Docente, recorreu-se ao teste estatístico de Kruskal-Wallis, para 

se conseguir comparar mais que duas categorias. Verifica-se que o tipo de uso não 

é considerado significativo (p= 0.547; n=337). 
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Na hipótese de existir associação ente o tipo de formação e a fase de Carreira 

Docente, à semelhança da anterior recorre-se ao mesmo teste estatístico, 

verificando que existe uma associação entre as variáveis (p=0.000; n=364), que é 

significativamente diferente de 0 (21%). 

Quanto à situação profissional, apura-se que os utilizadores das TIC concentram-se 

sobretudo nos professores que pertencem ao quadro com 60% dos casos. 

Seguidamente surge os que pertencem à nomeação definitiva (25%) e os 

contratados com, 16%. 

Na hipótese que se pretendia compreender se a construção de objetos de 

aprendizagem está associada ao tipo de formação do professor, recorre-se ao 

teste do Qui-quadrado da independência, revelando que a construção de objetos de 

facto está associada à formação do professor (𝑥𝑥2(2)=7.566; p=0.023; n=301), mas 

o nível de significância é relativamente baixo (16%). Quando analisamos se existe 

associação entre o tipo de formação do professor e o facto de este propor aos seus 

alunos que construam objetos, isto é que manipulem as tecnologias, verifica-se que 

estas duas variáveis não se encontram associada (𝑥𝑥2(2)=5.772; p=0.056; n=301). 

Outro dado constatado consiste no facto de não existir associação entre os alunos 

construírem objetos de aprendizagem e a fase de carreira do docente, obtendo-se 

os seguintes resultados pelo teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, (U=7987; p=0.399). 

Da mesma forma se verificou para o facto de o professor construir os seus objetos 

e a fase em que se encontra, apurando-se que não existe associação também 

(U=5627.5; p=0.898). 

 

4. Análise e discussão de resultados 

1º Ciclo e 2º Ciclo do Ensino Básico 

Face à realidade atual o uso das TIC torna-se um bem necessário à qualidade de 

ensino. As mesmas atravessam todos os campos da sociedade, sendo essencial a 

sua utilização eficaz e de qualidade. Tal como um dos professores entrevistados 

refere:  

“Eu na minha vida tenho uma vida carregada de tecnologia, tenho um computador que me 
permite falar com pessoas de outros países, não posso chegar à escola e ter meninos com uma 
carteira e um lápis e uma sebenta”.  
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Esta alteração de hábitos ou de modelos de aprendizagem irão transformar as 

estruturas mais convencionais de educação, onde propõe-se romper com os 

antigos modelos. 

“Com os meus alunos acontece inúmeras vezes eu aprender com eles e esses é um dos papéis 
do professor, tem que perceber que já não tem o papel de “sabe tudo” e o aluno está aprender e a 
receber a sapiência do professor.”  

Pretende-se criar ambientes de aprendizagens onde as TIC façam parte de forma 

integrada, criando espaços onde o aluno desenvolva as competências TIC 

necessárias à sua plena integração na sociedade. 

Neste estudo de fato revela-se uma tendência positiva face ao uso das TIC (89.7% 

de professores). Quanto às competências trabalhadas, em entrevista os professores 

revelam: 

 “Isso está implícito quando utilizamos as TIC… e para que eu consiga que eles façam alguma 
coisa tenho que lhes ensinar.”;  

“Olharmos para o que se pretende que um aluno do 7º ano saiba, aquilo é o que qualquer um 
dos meus alunos, sem presunção da minha parte, sabe desde do 3º ano, eles agora estão no 4ºano e 
já sabem muito mais do que aquilo que se pede no programa de 7º ano ou das metas de 7º ano…”. 

Quanto à utilização efetiva destes alunos encontra-se muito direcionada para os 

programas do Office, onde estatisticamente é revelado que o tipo de uso das TIC em 

sala de aula não se encontra associado aos processos formativos dos professores, 

verificando-se uma utilização básica que não aufere uma grande complexidade. 

Verifica-se ainda que também não existe associação estatística entre as áreas 

disciplinares e o tipo de uso efetuado. 

Contudo, nas entrevistas realizadas, temos professores que utilizam já com alguma 

complexidade as TIC. 

 “A generalidade dos conteúdos é abordada sempre com recursos às tecnologias, à pesquisa 
online, à utilização de ferramentas da Web2.0, software educativo”;  

“Eu uso mais nas áreas de estudo do meio e ciências, uso muito a internet. Nos só este ano 
nesta escola começamos a ter internet, e a partir do momento que tive internet, utilizei o quadro 
interativo, utilizar para fazer diversos trabalhos.” 

Quanto ao impacto das TIC nas aprendizagens, segundo Pedersen, Sanya et al. 

(2006) estas apresentam efeitos nas habilidades básicas da leitura e da escrita; na 

diferenciação pedagógica. Quanto à exclusão social as TIC revelam ainda um 

problema: 
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“Temos aqui a nível social casos muito diferentes, com muitas dificuldades, e que nem 
computador tem em casa”  

O desenvolvimento das competências TIC revela de fato um enorme potencial no 

acompanhamento das matérias lecionadas. 

“Língua portuguesa se eu vou criar uma história utilizo uma ferramenta para criar histórias… 
jogos matemáticos onde eles possam desenvolver os conceitos.” 

O feedback imediato é referido como uma das vantagens apontadas pelos 

professores, onde o aluno conduz a sua própria aprendizagem. O controlo da aula é 

outro dado referido: 

“ A nível de controlo da sala, consegue-se controlar melhor a sala de aula, ele ficam mais 
atentos. A meio da aula por exemplo, eles já estão cansados, porque são miúdos de 1º ciclo, a 
capacidade de trabalho e concentração com este meio ele parece que despertam, o tempo que se 
estaria a dar de uma forma formal eles não estariam “apanhar” nada, ali acabam por aprender 
mais.”. 

Revela ainda que grande maioria dos professores já possui algum tipo de formação 

em TIC, 86.4% (quer seja formal ou informal), destacando-se os processos de 

formação formais (61.2%), um pouco à semelhança no que referido pelo estudo de 

Paiva, Paiva, & Fiolhais, (2002). Quanto ao principal motivo apontado para a 

frequência nas ações, os professores revelam na sua maioria “Adquirir novas 

capacidades, saberes e competências”. 

Quando analisamos a variável tipo de formação com a carreira docente verifica-se 

que existe associação estatística entre as mesmas. Todavia relato de um professor 

revela ainda alguns indicadores de resistência: 

 “Nível do 1º ciclo o corpo docente tem bastante idade, e há colegas que ainda têm muita 
dificuldade em mexer com os computadores, penso que ao nível do 1º ciclo comparativamente com 
o 2º ciclo as pessoas já estão mais à vontade, o corpo docente também e mais novo, e penso que 
dominam melhor as novas tecnologias”. 

No âmbito formativo Costa & Viseu (2007) referem um novo fator que poderá 

introduzir mecanismos retroativos na aplicação das TIC, a motivação docente. 

Constata-se que será importante refletir sobre os processos formativos e na forma 

como estes se encontram arquitetados.  

“Tirar uma formação em novas tecnologias e sempre uma mais-valia, mesmo a nível da 
avaliação docente, tira-se melhores notas, nos tempo que correm é quase uma obrigatoriedade 
utilizar as novas tecnologias”;  
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” Verdade seja dita, eu vejo pessoas com bastante idade que tentam com que os miúdos 
trabalhem, e mexam no computador, mas parte de cada um”  

O Modelo F@R: Formação-Ação- Reflexão (Costa & Viseu, 2007) surge no sentido 

de dar valor aos aspetos de foro emocional e motivacional dos professores, 

colmatando a falta de prática dos planos de formação (Sampaio & Coutinho, 2011). 

A formação deverá contemplar a existência de acompanhamento destes 

professores para o terreno (podendo aqui evocar-se as vantagens da supervisão), 

dada a complexidade e mudança que este processo requer. A importância da 

atividade reflexiva foi um dos aspetos mencionados: 

“O grande papel da formação é transmitir aos professores que o mundo e nós não podemos 
ser os professores que fomos há 20 anos. Portanto partir da reflexão e depois o uso vai ser uma 
coisa normal.”  

Assume-se a importância de se construírem planos fundados nas necessidades 

formativas e nos saberes dos professores, sendo necessário um movimento de 

dentro para fora, assente em bases reflexivas e de observação das práticas em 

contexto de trabalho, onde a supervisão na formação contínua poderá 

desempenhar um trabalho determinante, (Vieira et al., 2006). Reconhece-se ainda 

a necessidade de se assumir o professor como um profissional dotado de 

conhecimentos, com uma metodologia de trabalho definida, sendo indispensável a 

conjugação de todos estes elementos.  

3º Ciclo e Ensino Secundário 

Quando analisamos os resultados do 3º ciclo e Ensino Secundário os professores 

entrevistados evocam alguns problemas organizacionais para o uso das TIC: 

 “…é a incapacidade que a escola tem, e os entraves que coloca à utilização das TIC de forma 
mais eficaz. Eu fiz dois anos de formação em quadros interativos, tive uma grande classificação na 
formação que fiz, mas depois deparei-me com salas de aula onde nem uma tinha o quadro 
interativo.” (…) Acho que as escolas não estão organizadas de forma a permitir que os professores 
utilizem as TIC.” 

Contudo existe uma tendência positiva ao uso das TIC dado o número elevado de 

professores utilizadores (92.4%). Como se pode constatar, este uso encontra-se 

muito direcionado para ferramentas do Office: 

”…nós de fato temos muito interiorizada a utilização de tecnologias, a um nível elementar 
como é óbvio o Word o PowerPoint não muito mais que isso.”  
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Quando analisamos o tipo de formação, dos professores, 57.1% frequentou 

processos de formação formal, 17.3% formação informal e 25.6% opta por 

frequentar ambos os processos. Quanto ao principal motivo que leva os 

professores a frequentarem processos de formação é a “Melhoria das práticas 

profissionais”.  

Quando se tenta perceber se o fato dos alunos construírem objetos de 

aprendizagem em sala de aula encontra-se de alguma forma relacionado com a 

formação do professor para a manipulação das TIC, verifica-se que não existe 

associação estatística que aponte este aspeto. Refere-se ainda o tipo de 

ferramentas utilizadas por parte dos alunos. 

”…mas habitualmente eles recorrem sempre ao PowerPoint”.  

Cruzando esta variável com a construção de objetos de aprendizagem (pelos 

professores), verifica-se que existe associação estatística. Já a construção de 

objetos digitais não se encontra associada à fase de carreira docente, isto é, não se 

verifica diferenças entre a construção ou não construção quando falamos em 

professores que se encontram no início, a meio ou no final da carreira. 

Nos diversos países da Europa é promovida a utilização de um conjunto de 

ferramentas de hardware: computadores; projetores; quadros interativos; DVD, 

vídeo, câmaras fotográficas, entre outras. No presente estudo, dentro das várias 

possibilidades que os professores poderiam indicar, verifica-se que a maioria tem 

acesso ao projetor, 78.9%, e 53.4% afirma possuir acesso ao quadro interativo, 

(Números-chave sobre a aprendizagem e a inovação através das TIC nas escolas da 

Europa- 2011) 

Quando analisamos o tipo de uso TIC com as áreas disciplinares (científicas, não 

científicas) existe uma associação estatística entre estas variáveis. Dever-se-á 

compreender o que se espera desta utilização, de forma adequar as competências 

do seu uso à realidade dos currículos das disciplinas. 

O tipo de formação do professor na área das TIC encontra-se associado às fases de 

carreira docente, verificando-se algum investimento dos professores nos processos 

de formação certificada e não certificada (88% dos professores afirma ter algum 
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tipo de formação). Relativamente à formação formal, 68.4% refere possuir o 

Certificado de Competências Digitais (Nível 1). 

Ainda no contexto formativo, apesar dos planos terem que ser adequados à rápida 

evolução tecnológica, deverão contemplar o professor no seu todo, indo ao 

encontro das suas necessidades formativas reais. 

“…se eu tiver vontade, eu consigo chegar lá sozinho e não preciso de formação nenhuma, 
tenho colegas aqui na escola que frequentaram mais formações que eu, e em termos de domínio da 
coisa a bem ver ficam muito aquém”,  

“…a formação foi muito elementar e eu sou mais autodidata”.  

 

5. Conclusões/Limitações de investigação 

A presente investigação leva-nos a refletir sobre o papel da formação de 

professores na utilização efetiva das TIC. Tanto no ensino básico como no ensino 

secundário é registado um número elevado de professores que detém algum tipo 

de formação (87.8%). Quanto aos valores relativos ao uso das TIC em sala de aula 

os valores são igualmente altos (91.2%). Contudo quando se faz uma reflexão mais 

aprofundada sobre estes primeiros dados a primeira limitação emerge: O que se 

considera utilização das TIC?. Com esta questão surgem outros aspetos: será que 

esta utilização encontra-se adequada aos currículos? A aplicação das TIC servirá 

apenas de apoio à lecionação do professor ou contempla também os seu alunos e 

as bases para diferenciação? 

Todavia será necessário equacionar este padrão de comportamento, dos 

professores já se consideram utilizadores TIC nos planos formativos numa 

perspetiva de integração dos seus saberes e práticas, consistindo no primeiro 

passo para o sucesso.  

Observa-se ainda uma preocupação e algum desalento dos professores face aos 

planos de formação desadequados à realidade, à falta de investimento e à 

organização da escola que nesta matéria é ineficaz. Quando os professores referem 

como objetivo da formação “melhorar as suas competências”, é mostrada a 

necessidade de planos ajustados, onde se deverá conhecer em primeiro lugar que 
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competências o professor contempla em matéria TIC, com a finalidade destes 

oferecerem “algo novo”. 

O uso das TIC nesta investigação remete-nos para os programas educativos e 

objetos de aprendizagem digitais, onde no 1º e 2º ciclo os resultados mostram, que 

dos utilizadores das TIC, 48% usam quer programas educativos quer objetos de 

aprendizagem. Dos restantes, 26% refere unicamente utilizar programas e 26% 

refere utilizar unicamente objetos. Já no 3º ciclo e ensino secundário é nos objetos 

de aprendizagem onde se regista maior uso (44%), apenas 12% utiliza programas 

educativos. 

Os programas do Office são as ferramentas mais utilizadas tanto por professores 

de 1º e 2º ciclo como por professores do 3º ciclo e ensino secundário. Contudo não 

se regista uma associação entre o tipo de utilização e o tipo de formação em ambos 

os ciclos. 

Quanto às fases de carreira docente exercerem alguma implicação no tipo de uso e 

no tipo de formação dos professores, é revelado: no 1º ciclo e 2º ciclo do ensino 

básico, não existe associação estatística entre o tipo de uso e a fase de carreira. 

Quanto ao tipo de formação e a fase de carreira, regista-se uma associação contudo 

não é estatisticamente significativa. No 3ºciclo e ensino secundário o tipo de uso 

não se encontra associado à fase de carreira docente, já o tipo de formação 

encontra-se associada sendo estatisticamente significativa. 

Estes dados permitem refletir sobre os efeitos da formação no uso das TIC, dado 

que estes professores encontram-se na sua maioria na fase da serenidade e de 

renovação. Aqui o número de anos de docência é elevado, presumindo-se que estes 

professores já tiveram diversas oportunidades de formação, sendo que a sua 

leitura deverá ser cuidadosa. 

Ao nível da supervisão pedagógica, os dados recolhidos (qualitativamente e 

quantitativamente) indicam a necessidade de acompanhamento, questionamento e 

reflexão sobre as potencialidades das TIC. Deste modo a supervisão surge como 

uma forte aliada à transformação dos processos incrementados nas práticas 

profissionais não só pela sua natureza como pela necessidade de transformação e 

inovação destes professores, onde a sua ausência implica a permanência de 

práticas descontextualizadas sem investimento formativo (Roldão, 2009).  
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5. Discussão de resultados – Ensino Básico e Secundário 

No artigo apresentado anteriormente, verifica-se os resultados individuais de cada 

uma das amostragens em análise, com a finalidade de compreender o 

comportamento dos professores do ensino básico e ensino secundário. Neste 

capítulo será apresentada a discussão dos resultados à luz das teorias, 

respondendo às questões orientadoras deste estudo. A sua análise será articulada 

com os resultados obtidos ao nível quantitativo e qualitativo. 

 

Na primeira questão: Poderá o tipo de formação exercer efeitos sobre a 

utilização de programas educativos e/ou objetos de aprendizagem em sala de 

aula? foram equacionadas algumas variáveis: tipo de uso; tipo de formação; áreas 

disciplinares; construção de objetos.  

Costa & Viseu (2008) referem que a capacidade de mudança e adaptação às novas 

tecnologias encontra-se diretamente relacionada com o que os professores são 

capazes de fazer. Neste sentido a formação, torna-se um bem essencial para incutir 

nos professores competências tecnológicas, ajustadas à realidade que as escolas 

enfrentam. 

Dados relativos ao 1º e 2º ciclo revelam que estatisticamente não existe associação 

entre as variáveis tipo de utilização e o tipo de formação que o professor possui. 

Quando analisamos o 3º ciclo e o ensino secundário revela-se o mesmo resultado. 

Contudo é importante referir que a grande maioria dos professores que têm algum 

tipo de formação, são utilizadores das TIC. 

Parece existir uma associação entre a utilização das TIC e a formação, dado que a 

grande maioria dos professores afirma possuir ambas as variáveis. 

Através do estudo realizado por Piedade & Pedro (2012)  intitulado de “Formação, 

autoeficácia e uso das TIC pelos professores; um estudo comparativo dos efeitos das 

iniciativas formais e informais de formação na prática docente” constatou-se que 

não há evidência de efeitos distintos produzidos pelo tipo de formação 

(formal/informal) no uso das TIC. 

Neste estudo, é revelado que a amostra pertencente ao 1º e 2º ciclo 61.2% dos 

professores refere ter formação certificada (formal); 19.1% formação não 

certificada (informal); e 19.6% refere ambos os processos. Tendo em conta que 
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não existe associação entre o tipo de formação e o tipo de utilização, constata-se 

ainda que 8% possui formação, mas não indica fazer uso das TIC.  

No 3º ciclo e ensino secundário, constata-se que 51.7% dos professores afirma ter 

formação certificada; 17.3% recorre a processos de formação não certificada; 2 

25.6% realiza ambos os processos. Aqui o cenário não é diferente, também não é 

registada associação entre as variáveis, referindo que apenas 6% dos professores 

com formação não usam as TIC. 

Assim, dado ao facto da esmagadora maioria afirmar utilizar as TIC em sala de aula, 

realizaram-se os testes para o tipo de uso que é feito. 

Analisando ao pormenor constata-se que este uso, é muito centrado nas 

ferramentas do Office, dado esse que é compatível com o documento da Eurydice 

(2011) que revela as competências que os currículos nacionais, tanto para o ensino 

básico como para o ensino secundário, pretendem desenvolver ao nível da 

utilização das aplicações do Office. Quando analisamos o uso de programas 

educativos, também ele referenciado neste estudo, verificamos que no 1º ciclo este 

é de 26% e no 3º ciclo e ensino secundário é de 12%. 

O estudo realizado por Paiva (2002), indica que as aplicações TIC, que são usadas 

diretamente com os alunos, centram-se sobretudo no processamento de texto, 

Internet para consulta e pesquisa de informação, e software para a concretização 

de atividades pedagógicas. 

Quanto ao uso das ferramentas do Office, embora embrionário ou intuitivo (Silva & 

Esteves, 2004), não deverá ser mal considerado quando se pressupõe a 

individualização do ensino (Hipsky, 2008), tendo em conta a heterogeneidade que 

é composta uma sala de aula, desde dos estratos sociais (Tomlinson, 2001, citado 

Hipsky, 2008) ao facto de cada aluno possuir características individuais na 

capacidade de reter a informação que lhe é prestada (Hipsky, 2008). 

Parece existir uma diminuição do uso de programas educativos com o avançar dos 

anos, reforçando-se a utilização de objetos de aprendizagem que são 

intuitivamente construídos tanto por professores como por alunos com 

ferramentas do Office. 

No entanto, do relato dos professores do 1º e 2º ciclo, consegue-se de facto retirar 

algum uso de programas educativos. 
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“A generalidade dos conteúdos são abordados sempre com recursos às tecnologias, à 
pesquisa online, à utilização de ferramentas da Web2.0, software educativo…” 

“Trabalhos de grupo… e quando é este tipo de trabalho utilizo por norma o quadro 
interativo. Visualização de filmes, leitura de livros, como forma de cativar.” 

 Assim as tecnologias são ainda muito trabalhadas ao nível da ferramenta de 

suporte à aprendizagem, contrapondo com o que é esperado pela Framework 

realizada por Mishra & Koehler (2006), onde apresentam um quadro teórico que é 

potencialmente favorável e eficaz em sala de aula. A premissa que se encontra 

subjacente a este quadro fundamenta-se na combinação multifacetada das TIC, 

integrando três componentes fundamentais à sua aplicação em sala de aula: 

Conteúdo; Pedagogia e Tecnologia. 

Quando analisamos a associação entre as áreas disciplinares e o tipo de uso das 

TIC, resultados referentes ao 1º e 2º ciclo mostram não existir associação entre as 

variáveis. Já no 3º ciclo e ensino secundário, é apresentada uma associação entre 

as mesmas.  

Na análise das entrevistas, de facto existe um certo enfoque nas áreas disciplinares 

onde as TIC são utilizadas com mais frequências. 

“Eu uso mais nas áreas de estudo do meio e ciências…” 

“Eu leciono as disciplinas de físico-química do 3º ciclo, e no 2º ciclo a área das ciências da 
natureza e da matemática, é verdade que na matemática não utilizo praticamente as tecnologias.” 

Num estudo levado a cabo por Silva & Esteves (2004) revela que os professores 

das áreas das ciências recorrem mais às tecnologias. A autora refere duas possíveis 

explicações: necessidade das áreas científicas, recorrerem com mais regularidade 

ao uso das TIC; e o fato destas áreas disporem de mais materiais “prontos a usar” 

comparativamente com as restantes. 

 

Na abordagem às competências TIC a serem trabalhadas nas áreas disciplinares, 

um estudo revela que “não existe no currículo nacional uma definição explícita das 

competências em TIC a desenvolver quer pelos alunos do ensino básico quer pelos 

alunos do ensino secundário” (Cruz & Costa, 2009). 

Os autores referem ainda que no ensino básico as competências mais evocadas 

abordam globalmente dois tipos de utilização: acesso à informação, realçando a 

importância das pesquisa de informação e tratamento adequado da mesma; e 
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criação/expressão/divulgação, onde se espera que os alunos consigam manipular e 

explorar diferentes tipos de software. 

Já no ensino secundário, existem áreas disciplinares que contemplam nos seus 

currículos o desenvolvimento de competências tecnológicas, que recaem 

sobretudo na pesquisa de informação, mas com um tratamento mais complexo e 

centrado na comunicação/colaboração, privilegiando-se neste sentido espaços de 

aprendizagem online (correio eletrónico; chat; fóruns).  

Professor do 3º ciclo e ensino secundário, contudo revela: 

“ …eles sabem na ótica do utilizador, o Facebook, o Google, correio eletrónico, mas quando eu 
peço que um conjunto de alunos me faça um trabalho por escrito recorrendo ao Word e depois uma 
apresentação de uma forma mais simples recorrendo ao PowerPoint eu encontro imensas lacunas.” 

O trabalho online, é revelado como uma estratégia aplicada no processo ensino-

aprendizagem utilizada por outros professores, que indicam: 

“Podem fazer o trabalho de casa, em vez de utilizarem as canetas” 

“Língua portuguesa se eu vou criar uma história eu utilizo uma ferramenta para criar 
histórias… jogos matemáticos onde eles possam desenvolver os conceitos.” 

Na questão de investigação: Poderá a fase de carreira docente estar associada à 

formação em TIC e à sua utilização em sala de aula? Foram constatados os 

seguintes resultados. Recorrendo a uma análise mais pormenorizada, procedeu-se 

à realização de testes, com as seguintes varáveis: tipo de utilização TIC, tipo de 

formação em TIC, construção de objetos de aprendizagem pelo professor e pelo 

aluno; autoformação. 

Os resultados apresentados, ao nível da formação, indicam que existe uma 

associação com as fases de carreira docente, no 3º ciclo e ensino secundário. 

Contudo ao analisar o 1º e 2º ciclo constata-se que não existe associação entre 

estas variáveis, (ambas as amostras, representam na sua maioria professores na 

fase de renovação/desencanto). 

Quando se analisa com o tipo de formação, tanto o 1º e 2º ciclo como o 3º ciclo e 

ensino secundário, apresentam associações com a variável carreira docente, 

sublinhando-se que de fato a associação no 1º e 2º ciclo é pouco significativa. Já 

quando analisamos os níveis de formação, verifica-se a existência de uma 

associação com a carreira docente em ambas as amostras. 
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Esta variável foi analisada com a finalidade de se perceber onde se poderá 

provavelmente investir mais nesta área formativa. Assim, dado o facto de a 

população ser pertencente maioritariamente à fase de renovação/desencanto, 

constata-se que a frequência na formação vai aumentando com o tempo. Contudo 

devemos ter em conta os aspetos alusivos às características das fases de carreira 

(Gonçalves, 2009) uma vez que: na fase da “diversificação”, no estudo elaborado 

pelo autor, consiste numa altura decisiva para o futuro do professor, onde este 

pondera o seu investimento ou desinvestimento no seu desenvolvimento 

profissional, que neste último caso, poderá levar ao trabalho rotineiro. 

A entrevista realizada a um professor com 11 anos de serviço dá algumas 

indicações do cuidado que se deverá ter nesta fase de carreira. 

“Para se ter uma formação são 40 ou 50 euros, e a minha vontade de tirar formação não é 
assim muita, sinto necessidade mas também sinto uma certa revolta.” 

“Agora está a ver pagar 50 euros ou mais para ter uma formação, as pessoas desinteressam-
se… e o meu vencimento não é propriamente de topo de carreira, estou em início de carreira há 11 
anos. As pessoas ficam chateadas com estas coisas, e tentam arranjar uma coisa mais barata.” 

Quando analisamos os professores na fase de carreira renovação/desencanto, que 

constituem a grande maioria neste estudo, verifica-se que existe um 

reinvestimento na educação, considerado um fator nesta fase. O professor poderá 

realmente sentir uma necessidade de inovação ou poderá acusar “cansaço”. Poder-

se-á considerar uma fase importante, onde se pode investir nos professores para a 

utilização das TIC através dos meios formativos.   

Este fato, de os professores “mais velhos” mostrarem algum entusiamo pela 

inovação, foi descrito por um professor: 

“…os mais jovens gostam muito de criticar que os mais velhos são resistentes à mudança e 
isso é uma falsidade porque eu cada vez que estou nestes encontros e estes encontros têm 
vantagem de ser de professores de todo o mundo, e o que nós vemos são pessoas mais velhas que 
não se querem deixar ultrapassar.” 

Quanto ao uso efetivo das TIC com a variável fase de carreira docente, constata-se 

que o tipo de uso não se encontra associado, nem no 1º e 2º ciclo nem no 3º ciclo e 

ensino secundário. A análise foi realizada com os tipos de uso, uma vez que a 

grande maioria são utilizadores, (tanto na amostra do 1º e 2º ciclo com 89.7% 

utilizadores, como na do 3º ciclo e ensino secundário com 90.2%,) pelo que não se 
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analisou o uso das TIC com as fases de carreira docente, uma vez que praticamente 

todos os professores utilizam. 

Na questão de investigação: Que reflexão os professores fazem sobre a 

importância de integrarem as TIC nos processos de ensino-aprendizagem, 

numa sociedade que se quer cada vez mais tecnológica. Pretende-se conhecer a 

opinião dos professores, relativamente aos planos de formação, procurando 

averiguar se estes estão atualmente ajustados ao que é exigido pelas competências 

tecnológicas. Neste ponto apresentaram-se duas categorias de análise das 

entrevistas: o fator organizacional da escola; e o contexto formativo. 

Ao nível organizacional, os professores das entrevistas apontaram como meios 

pouco facilitadores à integração das TIC na escola: idade do corpo docente; 

organização e gestão da escola; recursos das escolas. 

“Eu acho que as novas tecnologias são fundamentais nas escolas, e às vezes as dificuldades 
estão mais nos recursos da escola, o quadro interativo, e a internet, não temos computadores 
suficientes para todos trabalharem.” 

“…nível do 1º ciclo o corpo docente tem bastante idade, e há colegas que ainda têm muita 
dificuldade em mexer com os computadores” 

“Por outro lado isto exige uma capacidade de organização quem gere a escola muito elevada.” 

O estudo realizado por Paiva (2007)aponta que mais do que os fatores formativos, 

o maior obstáculo indicado pelos docentes consiste na falta de meios técnicos.  

“Eu fiz dois anos de formação em quadros interativos, tive uma grande classificação na 
formação que fiz, mas depois deparei-me com salas de aula onde nem uma tinha o quadro 
interativo” 

Já num estudo realizado por Piedade & Pedro (2012) referem que os 

constrangimentos à aplicação das TIC envolvem: falta de formação; 

motivação/atitude; sentido de autoeficácia; e dificuldades na gestão dos currículos. 

Nas entrevistas elaboradas, constata-se que tanto a parte emocional, como a parte 

motivacional são referenciadas. 

“Nós hoje em dia trabalhamos muito em grupo, num teste por exemplo, temo que fazer as 
grelhas no Excel. (…) agora se eles fazem isto com os alunos, pois daí eu acho que parte do interesse 
de cada um” 

“…há pessoas que não estão exatamente na mesma fase emocional, portanto eu respeito isso 
e não ando a impingir ás pessoas aquilo que estou a fazer” 
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Quanto ao nível formativo, na análise das entrevistas foram retirados os seguintes 

fatores que caraterizam a visão dos professores neste domínio: falta de 

acompanhamento no terreno; formação elementar; aplicação das TIC mal sucedida 

no terreno; alunos autónomos que necessitam de um grande investimento (em 

detrimento do uso TIC); necessidade e a importância da existência de um 

diagnóstico de necessidades formativas; e valores monetários das formações muito 

elevados. 

Analisando estas características, no que toca ao acompanhamento no terreno 

destes professores, para uma eficácia da integração TIC, uma professora refere: 

“…estamos todos com a mesma preocupação e portanto há essa sensação a própria 
formadora que é doutorada é uma pessoa experiente, lembra que foi “deitada” para uma sala de 
aula.”   

Neste contexto, e apelando à teoria da supervisão pedagógica na formação 

contínua de professores, constata-se que de facto será um fator benéfico o 

acompanhamento dos professores em campo. Embora a supervisão na formação 

contínua seja algo ainda a explorar dada a dinâmica estabelecida com a supervisão 

na formação inicial, que dá enfoque ao professor teórico sem experiência na 

prática, a supervisão na formação contínua vem colmatar esta ideia onde descreve 

o professor como uma pessoa em constante formação e desenvolvimento. Sendo 

imprescindível o uso das TIC, caso não exista um acompanhamento aliado à 

supervisão na formação contínua, poderá provocar uma permanência das párticas 

de ensino, sem qualquer tipo de investimento formativo (Roldão, 2009). 

Outro aspeto mencionado pelos professores encontra-se aliado ao facto dos 

processos formativos contemplarem um conteúdo muito elementar, 

comparativamente aos conhecimentos que os professores, como seres ativos na 

sociedade, possuem tecnologicamente. 

“…formações muitas das vezes têm de ser formações muito básicas para essas pessoas é 
aprender a ligar o computador quase. E quando nós temos que ensinar professores a ligar o 
computador quase, e depois os próprios alunos que credibilidade um professor tem.” 

“A minha mulher fez nível 1 e aprender a ver o correio eletrónico, quer dizer…” 

Neste sentido apela-se, como foi referido por um dos professores, ao diagnóstico 

prévio das necessidades com a finalidade dos processos formativos trazerem 

realmente “algo de novo” a estes professores. 
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“…na minha opinião no ato de inscrição um diagnóstico daquilo que as pessoas sabem fazer.” 

No modelo de formação arquitetado evidencia a importância do papel das crenças 

e do comportamento do professor face à mudança de paradigma, que se assenta 

sobretudo no papel do professor (Costa & Viseu, 2008). Esta mudança coloca de 

facto um desafio ao docente, onde este vê o seu papel a alterar-se com a introdução 

das novas tecnologias em sala de aula. Deste modo é desejável que o professor seja 

o orientador do processo de ensino-aprendizagem, centrando o seu papel cada vez 

mais no aluno. 

Um dos professores revela alguma preocupação quando se abordam as iniciativas 

tecnológicas executadas: 

“…as tecnologias hoje no 1º ciclo foram mal feitas é verdade o plano tecnológico foi mal feito 
distribuíram-se computadores Magalhães para as salas, quadros interativos que no inicio toda a 
gente… O processo foi mal feito mas acabar com ele ainda foi pior,” 

“…foi mal feito trazer os computadores para a escola sem dar formação às pessoas por outro 
lado isto foi uma medida extraordinária para quem utilizava os Magalhães, eu para mim, para a 
escola deixar de ter os Magalhães é uma regressão evolutiva.” 

O modelo de formação Modelo F@R: Formação-Ação- Reflexão surge no sentido de 

colmatar tanto a falta de diagnóstico, como a preocupação do “desaparecimento” 

das potencialidades tecnológicas devido à falta de formação. Aposta-se numa 

vertente mais humanista, onde este modelo dá enfoque à componente afetiva, 

componente cognitiva, que visa colmatar as lacunas existentes. 

Neste quadro serão envolvidos processos de reflexão e de partilha entre os 

professores, elementos considerados importantes para o sucesso da formação.  

Quanto à eficácia da formação um dos componentes que compromete a utilização 

das TIC em sala de aula é a formação inadequada e insuficiente, (Peralta & Costa, 

2007). 

Um professor revela que colegas que tenham exercido formação formal em TIC, 

deixam muito a desejar no que toca à sua aplicação concreta: 

“…tenho colegas aqui na escola que frequentaram mais formações que eu, e em termos de 
domínio da coisa a bem ver ficam muito aquém.” 

Volta-se aqui a evocar a importância da reflexão junto dos professores, dando a 

oportunidade de estes refletirem sobre as potencialidades das TIC em sala de aula, 

considerando importante a realização de um processo intrínseco, uma vez que as 
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mudanças das práticas docentes encontram-se aliadas a componentes emocionais 

e profissionais, que devem ser exercitadas no interior do próprio docente. 
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6. Conclusões 

De fato as TIC impõem uma mudança de comportamento dos docentes, que 

provocarão a necessidade de se alterar os padrões de ensino já fortemente 

enraizados na prática profissional.  

Assim, este estudo centra-se nos professores que responderam a este avanço 

tecnológico, com a finalidade de perceber o seu comportamento e processos 

formativos face às TIC. Nesta lógica procedeu-se à verificação de fatores que se 

encontram aliados aos pressupostos de mudança: 

• Utilização TIC; 

• Formação TIC; 

• Carreira docente. 

Tendo em conta a questão central do estudo: “A formação em tecnologia da 

informação e comunicação influencia a utilização de objetos de 

aprendizagem digitais e programas educativos pelos professores em 

contexto educativo”, foram equacionados meios qualitativos e quantitativos, para 

se obter uma resposta consistente. 

O primeiro impacto causado pela análise estatística deste estudo, confere-nos um 

cenário bastante animador, onde a esmagadora maioria que possui formação em 

TIC, considera-se utilizador das mesmas em sala de aula. 

Quanto aos resultados quantitativos, verificamos que não existe uma associação 

estatisticamente significativa entre o tipo de uso (programas educativos ou objetos 

de aprendizagem digitais) e o tipo de formação (certificada ou não certificada). 

Conclui-se ainda que o uso das TIC continua a ser muito centrado nas ferramentas 

do Office, revelando-se que estas são utilizadas pelos professores para a 

construção dos seus objetos de aprendizagens digitais. 

Quanto à funcionalidade das TIC em contexto de sala de aula, verificamos que estas 

são utilizadas essencialmente por dois motivos: o primeiro encontra-se 

relacionado com a capacidade que estas possuem em fornecer a mesma 

informação, em suportes diferentes (visual e auditiva), consistindo assim num 

excelente suporte à aprendizagem; e em segundo lugar as TIC são utilizadas pela 

sua capacidade de controlo sobre a sala de aula. 



90 
 

No decorrer da análise das TIC como suporte à aprendizagem, constata-se que as 

áreas disciplinares do 3º ciclo e ensino secundário encontram-se associadas 

estatisticamente com o tipo de uso, verificando-se o contrário no 1º e 2º ciclo do 

ensino básico. Ainda dentro do domínio da sala e aula, verifica-se algumas 

preocupações da parte dos professores, pela dificuldade que os seus alunos 

apresentam em utilizar corretamente as ferramentas, bem como consideram 

insuficiente a sua capacidade de tratamento e análise de informação. 

Já na área da docência e da formação, realizou-se um levantamento das 

competências TIC, com base nas competências mencionadas pelo Plano 

Tecnológico da Educação, verificando-se que os professores consideram possuir 

competências em: 

• Elaborar documentos em formato digital; 

• Compreensão das vantagens TIC; 

• Aceder, sistematizar e organizar a informação em formato digital; 

• Comunicação assíncrona e síncrona. 

Realça-se ainda que esta última competência, que consiste comunicar de forma 

assíncrona e síncrona, é utilizada pelos professores entrevistados com os seus 

alunos (para esclarecimento de dúvidas; envio de trabalhos) sendo apontada como 

uma grande vantagem da utilização TIC. 

Quanto às fases de Carreira Docente, tanto no ensino básico como no ensino 

secundário, os professores situam-se principalmente na fase de 

renovação/desencanto (igual ou superior a 23 anos de serviço), verificando que: 

• O tipo de formação encontra-se associado à fase de carreira; 

• O tipo de uso TIC não se encontra associado à fase de carreira; 

• Necessidade de investimento formativo, na fase da renovação/desencanto e 

na fase da diversificação. 

Este último tópico foi analisado através das entrevistas tendo por base o suporte 

teórico que sustenta a caraterização destas fases de carreira. A fase de 

renovação/desencanto é caraterizada pelo possível reinvestimento na educação ou 

o docente poderá acusar cansaço, levando-o a manter as suas práticas inalteradas, 

sem qualquer investimento. Já a fase da diversificação, é marcada pela 

consolidação das práticas, onde o professor pondera o investimento futuro na sua 

profissão. Tendo em conta estas definições e as preocupações demonstradas pelos 
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professores nas entrevistas, a área da supervisão pedagógica, através da análise do 

suporte teórico, poderá dominar estas representações evocando o poder da 

reflexão junto destes professores, nos momentos decisivos do seu 

desenvolvimento profissional. 

Quanto as fatores inibidores do uso das TIC, também eles evocados por estes 

professores que são utilizadores, são referidos os seguintes: 

• O nível organizacional das escolas; 

• Falta de meios tecnológicos; 

• Formação disponibilizada é muito elementar. 

No primeiro fator inibidor é referida uma constante preocupação no que toca à 

forma como a escola gere os próprios meio tecnológicos na disponibilização destes 

aos professores. Esta organização não se encontra adequada, o que leva os 

professores abdicarem da sua utilização, devido ao excesso “burocracia” aplicada 

pela escola na requisição destes materiais. Neste sentido refere-se a importância 

dos processos subjacentes à supervisão pedagógica que pelas suas características, 

trabalha não só os professores, como também a própria escola, no sentido de a 

reorganizar com o objetivo de melhorar toda a estrutura escolar. 

Quanto ao fato destes professores considerarem a formação muito elementar, 

destaca-se os resultados obtidos pela análise estatística, onde é referido que o 

principal objetivo de procurarem formação consiste em “aperfeiçoar e melhorar 

competências adquiridas”, pelo que se deverá realizar previamente um diagnóstico 

de necessidades, no sentido de conhecer que competências os professores 

possuem ao nível das TIC. 

É mencionada ainda a importância do trabalho colaborativo e dos processos de 

autoformação, que sustentam estes professores na sua prática diária. Professores 

entrevistados revelam que existe interesse da parte dos colegas não utilizadores 

em compreender as vantagens TIC, contudo ainda não se encontram numa fase 

emocional de aceitação que poderá levar ao uso das mesmas no seu ensino. Neste 

sentido, seria importante investir-se nestes professores, recorrendo novamente às 

potencialidades da supervisão pedagógica, tanto na importância de continuar a 

existir um processo reflexivo em torno da temática, como no posterior 

acompanhamento destes professores na prática, podendo-se inclusive recorrer à 
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experimentação efetiva das potencialidade TIC nos processos de ensino-

aprendizagem. 

Em suma, para a concretização destes processos supervisivos, que evocam 

sobretudo uma continuidade dos processos formativos no terreno, será necessário 

conhecer, identificar e caraterizar algumas características que envolvem este 

fenómeno TIC. 

Quanto ao papel da supervisão e a sua importância, esta deverá ser trabalhada à 

semelhança do que acontece na supervisão na formação inicial, onde o professor 

dotado de teoria precisa de um acompanhamento para a construção de práticas. 

Assim, com o conhecimento das lacunas existentes, e o conhecimento daquilo que o 

professor espera da formação e da utilização TIC, a supervisão na formação 

contínua deverá ser contemplada nos processos de formação, com a finalidade de 

definir em conjunto qual o verdadeiro papel do professor no ensino, com a 

introdução das TIC. 
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7. Proposta de trabalho futuro e Limitações do estudo  

Ao longo do desenvolvimento deste estudo, verificaram-se algumas dificuldades, 

nomeadamente nos processos de recolha de dados. Como primeira dificuldade ou 

obstáculo, temos a aplicação e distribuição do inquérito. A sua disponibilização 

online, por um lado permite a distribuição de forma rápida, contudo não garante 

que o mesmo tenha sido preenchido somente por professores, e que tenha sido 

distribuído da forma mais correta. Neste sentido sublinha-se que foram contatadas 

apenas escolas, e os contactos das mesmas foram disponibilizados pelos diretores 

de agrupamento, que asseguraram a distribuição do mesmo, pelos grupos de 

docência e diretores de turma, que por sua vez passavam aos restantes colegas. 

Acrescenta-se que os inquéritos não foram preenchidos na presença do 

investigador como uma desvantagem, (Piedade, 2010). 

Devido à natureza das análise quantitativa ser focada na verificação de associações 

entre variáveis, não podemos assumir a existência de causa efeito entre as 

mesmas. Quanto à amostra que representa os dados qualitativos, deve-se 

esclarecer que esta foi intencional, não sendo o seu objetivo a generalização dos 

dados, mas sim proporcionar um suporte aos dados quantitativos e o 

conhecimento sobre a realidade do fenómeno em contexto.  

Uma outra limitação do estudo está diretamente associada a uma das perguntas 

centrais “FAZ UTILIZAÇÃO DAS TIC?”. Mas o que é verdadeiramente 

considerado como uso das TIC em sala de aula? Esta questão surgiu-nos devido 

à esmagadora maioria dos inquiridos afirmar que usa TIC em sala de aula.  

Tendo em conta que a utilização das TIC encontra-se disseminada na área 

educativa, é necessário refletir sobre que tipo de uso queremos analisar e se a 

frequência do mesmo é razoável para se puder afirmar que o professor é um 

“verdadeiro” utilizador das tecnologias. Ainda na sequência desta reflexão, será 

importante perceber se a utilização que é feita das TIC em contexto educativo, 

encontra-se adequada aos currículos das disciplinas, uma vez que parece existir 

uma associação estatística no 3º ciclo e ensino secundário, entre as áreas 

disciplinares e o tipo de uso TIC. 

Contudo, a maioria dos professores assumir-se como utilizador poderá ser um 

fator determinante para o sucesso dos processos formativos.  
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Na parte da formação em TIC, foram reveladas algumas questões relacionadas com 

o conceito de auto e hétero formação, embora o inquérito contemplasse uma 

pequena definição do que cada processo pressupõe.  

Em termos de investigações futuras, revela-se fundamental caraterizar o uso das 

TIC pelos professores, dentro de parâmetros que sejam compatíveis com a 

realidade da população portuguesa.  

Este estudo também pretendeu, através da análise de conceitos, com as entrevistas 

aos professores e com a leitura da literatura, refletir sobre a importância das 

práticas de supervisão contínua nos processos formativos, surgindo como suporte 

teórico, à compreensão de como estas práticas poderão ser efetivamente 

introduzidas nos processos de formação. 

Dada a natureza da formação e os pressupostos da supervisão, será interessante 

futuramente, traçar novos caminhos, implementando-se a prática de supervisão 

pedagógica em contexto de trabalho, sendo importante para o sucesso destas 

práticas a compreensão de todo o ciclo que envolve o desenvolvimento 

profissional docente, bem como os fatores que se encontram subjacentes ao 

fenómeno a intervir. 

Constatando-se que as práticas de supervisão pedagógica, são uma mais-valia na 

formação inicial do docente, as mesmas na formação contínua permitirão não só o 

acompanhamento dos professores no terreno, como também permitirão criar 

espaços de reflexão e de partilha das suas práticas, podendo contrariar assim a 

conservação das mesmas. 
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Anexo A 

 Estado da Arte 

A1. As Tecnologias de Informação e Comunicação no Contexto 
Nacional 

A nível nacional existiu forte aposta no desenvolvimento de inúmeros projetos e 

programas que possuíram como principal objetivo a integração das TIC, no 

processo ensino-aprendizagem em contexto educativo. Estes mesmos projetos 

permitiram a entrada progressiva das TIC nas escolas, fazendo-se acompanhar do 

rápido e incessante desenvolvimento das sociedades. 

No entanto, esta introdução rápida e sem precedentes das TIC em contexto escolar, 

deverá ser acompanhada de formação de professores, dotando-os para o uso eficaz 

das mesmas, tornando-se um processo decisivo quando se pretende que esta 

integração seja adequada. 

Contudo diversos estudos nacionais e internacionais, fazem referência a fatores 

que inibem o uso das TIC em contexto educativo. Estes mesmos fatores vão mais 

além do insuficiente apetrechamento tecnológico nas escolas, onde a inadequação 

ou limitação da capacidade dos professores, são referenciados como fatores 

incisivos no domínio das TIC nos processos das TIC. 

No contexto nacional, a área das TIC tem sido alvo de inúmeras investigações 

reforçando assim a importância das mesmas na sociedade moderna que tem 

assistido a um crescimento extraordinário neste domínio. Sublinha-se que o 

aumento significativo do número de programas informáticos, que possuem uma 

natureza multifuncional, poderá ter contribuído para aplicação dos mesmos em 

determinados contextos, nomeadamente o educativo. 

Estudo desenvolvido por Fradão (2006), subjacente à utilização das TIC no ensino 

básico, sublinha a importância da sua integração, no desenvolvimento de 

competências transdisciplinares:  

“Constitui ainda a formação transdisciplinar de carácter instrumental a 
utilização das tecnologias de informação e comunicação, a qual deverá conduzir, no 
âmbito da escolaridade obrigatória, a uma certificação da aquisição das 
competências básicas neste domínio.”  
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Deste modo espera-se que todos os alunos à saída do ensino básico tenham 

adquirido um conjunto de competências tecnológicas, que lhes permitam 

desenvolver tarefas pessoais nomeadamente no campo de processamento de 

textos, criação de apresentações, pesquisa de informação e comunicação via 

internet. 

Aponta-se ainda que as aprendizagens realizadas com as TIC são caracterizadas 

pelo: 

• Desenvolvimento de competências específicas numa determinada área 

disciplinar; 

• As tarefas realizadas com suporte das TIC estão sempre relacionadas com as 

áreas temáticas a serem trabalhadas; e  

• Existência assídua da produção escrita. 

Quanto às dinâmicas das aulas, a autora refere que: 

• As atividades são realizadas em grupo;  

• A exposição de conteúdos do(a) professo(a) é praticamente inexistente;  

• Os alunos mostram-se autónomos no desenvolvimento das tarefas;  

• Existe uma clara interajuda entre alunos;  

• O(a) professor(a) apresenta uma atitude de orientação face à tarefa 

proposta. 

Uma outra investigação levada a cabo por Paiva et al. (2002) sobre o “Uso das 

tecnologias de informação e comunicação pelos professores portugueses”, cita o uso 

das TIC por todos os professores à exceção do ensino superior, levado a cabo pela 

iniciativa do programa Nónio – Século XXI, sobre tutela do Ministério da Educação. 

Aqui são apontadas duas vertentes, referentes ao contexto de uso TIC:  

• Contexto pessoal- que se traduz na forma como os professores e alunos 

usam o computador como pessoas individuais e não ligadas à vertente 

pedagógica. 

• Contexto educativo – que inclui o contexto de sala de aula, disciplinar, isto 

é onde existe uma clara relação entre professor aluno, e com o contexto de 

relação fora de sala de aula. 

Este estudo aponta ainda algumas vantagens para cada uma das vertentes, 

referindo que no contexto pessoal o ganho de tempo com as tarefas rotineiras 

(preparação de fichas, realização de trabalhos de casa), a pesquisa de informação 
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específica e a possibilidade de formação à distância, assumem-se como as 

principais. 

No contexto educativo as vantagens referem-se à capacidade de se realizar uma 

interação diferenciada e adaptada às necessidades dos alunos, com o uso de 

softwares específicos. A pesquisa on-line dos alunos, orientada pelos professores, e 

a possibilidade de comunicação por correio eletrónico, para esclarecimento de 

dúvidas e para o envio de trabalhos, também são vantagens apontadas por este 

estudo. 

Quanto aos dados mais concretos no campo da formação, (Paiva et al., 2002), 

realizaram um inquérito no ano letivo de 2001-2002, que apresenta os seguintes 

dados mais relevantes: 49% dos professores realizaram a sua iniciação às TIC 

através de processos de autoformação, e 32% frequentou ações de formação do 

Ministério da Educação neste domínio. Refere ainda que as necessidades de 

formação são mais ou menos demonstradas por todos os professores, sem 

distinção de idades ou de níveis de ensino lecionados. 

Indica-nos ainda que 74% dos professores não utilizam o computador com os 

alunos em atividades letivas dentro e fora do contexto de sala de aula, apenas 26% 

o faz e destes 42% são referentes ao 1º ciclo do ensino básico. Estudo revela ainda 

que 81% dos professores usam o computador como suporte à preparação das suas 

atividades letivas. 

Quanto aplicação das TIC em sala de aula, o processador de texto é o mais utilizado 

pelos alunos para a realização das suas tarefas letivas, e o software pedagógico é 

utilizado com menor frequência. Relativamente ao contexto de utilização este 

encontra-se dominado pela área disciplinar e pelo trabalho de projeto. 

Relativamente a esta temática, estudo internacional levado a cabo por Holler 

(2008) refere que as ferramentas do Office (Word, PowerPoint, Excel e Access) são 

de facto consideradas os softwares de utilização mais utilizados tanto por 

professores como por alunos.  

O seu estudo centra-se na questão de auxiliar os professores a utilizarem a internet 

e estas ferramentas, para a criação de materiais mais complexos, sem recorrer a 

softwares dispendiosos. Isto é, cada vez mais os professores recorrem ao uso do 

Microsoft Word para a criação de textos, e o PowerPoint para a criação de “aulas 

interativas”. Este tipo aulas permite um controlo do aluno sobre a sua 
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aprendizagem, criando oportunidades de ensino individualizado. Na prática, estas 

ferramentas permitem ao professor individualizar o ensino dos alunos, tendo em 

conta as características dos mesmos. A autora refere ainda que as lições interativas 

não são de facto algo novo com a entrada das tecnologias nas escolas. Contudo a 

forma como se planeia uma aula, mesmo recorrendo ao PowerPoint, poderá 

dinamizar as aprendizagens de diversas formas, onde o aluno poderá ter acesso 

aos materiais na própria aula, em casa, ou em contextos de aprendizagem mais 

informal. 

 

Quanto aos obstáculos inerentes à introdução das TIC nos processos de ensino-

aprendizagem são apontados pelos professores, a escassez de meios (43%); a falta 

de recursos humanos (29%), isto é, o apoio técnico dado aos professores. 

Picado (2007) revela no seu estudo, algumas razões que levam a aplicação das TIC 

em sala de aula, sendo estas geralmente apontadas pelo forte fator motivacional 

que elas suportam para os alunos (88,2%) e para a facilidade de procura de 

informação, (61,7%). 

Num estudo levado a cabo por Santos (2010)  sobre“ Um estudo sobre a influência 

da formação nos índices de utilização efetiva das TIC e na auto-eficácia dos 

professores”, onde um dos objetivos subjacentes pretendia analisar se a 

implementação de ações de formação em TIC revelava efeitos na utilização das 

mesmas pelos professores, apontando que numa análise multidimensional das 

variáveis, as TIC ostentam maior presença e relevância nas atividades de 

“preparação de atividades de ensino-aprendizagem” e no “desenvolvimento de 

atividade instrucionais”. Realça-se ainda que as TIC não só são utilizadas com maior 

frequência em questões de execução de tarefas profissionais, isto é, associadas ao 

trabalho docente, como também são um suporte à preparação de aulas, o que à 

semelhança de estudos anteriores, são muito utilizadas fora do contexto de sala de 

aula. 

 

Dados bastante pertinentes sobre esta temática em Portugal, são revelados no 

documento elaborado pela Eurydice (2011). Neste mesmo documento, segundo a 

Comissária responsável pela Educação, Cultura, Multilinguismo e Juventude, 

Androulla Vassiliou, as TIC desempenham um papel essencial nas salas de aula uma 
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vez que remetem para as novas realidades. Afirma ainda que para além destas 

apoiarem a personalização do ensino de alunos com necessidades educativas 

especiais, oferecem aos restantes alunos, a possibilidade de adquirirem 

competências digitais essenciais à nossa economia e conhecimento. Sublinha que 

grande parte dos países Europeus investiu significativamente nesta área, com a 

finalidade de assegurarem o acesso às TIC universalmente, com sucesso 

considerável.  

Outro fator essencial ao seu uso, consiste na existência de equipamentos TIC 

atualizados nas escolas considerando-se uma condição primária para a introdução 

de métodos de ensino inovadores e de software interativo. 

Apresentando alguns dados deste relatório referentes a Portugal, e essencialmente 

ao 1º e 2º ciclo: 52,5% dos alunos afirma que usam o computador todos os dias 

para fins de entretenimento, contra a 18% que afirma usar o computador todos os 

dias para fins escolares. De um modo geral em todos s países mais de 50% dos 

alunos afirma usar o correio eletrónico recreativamente mas apenas os alunos 

portugueses e eslovacos referem que usam o correio eletrónico para trabalhos 

escolares. 

Quanto às estratégias nacionais para a promoção do uso das TIC na educação, o 

grupo-alvo destas medidas são alunos e os professores dos ensinos primário e 

secundário. As estratégias envolvem uma grande variedade de tópicos, onde a 

disponibilização de formação para aprender a utilizar as TIC com fins educativos 

revela-se fundamental. 

As áreas estratégicas que são implementadas em Portugal encontram-se 

relacionadas com: 

• Desenvolvimento de competências eletrónicas; 

• Literacia digital nos media; e 

•  TIC nas escolas. 

Em todas estas áreas são implementadas medidas de formação em TIC e também 

são alvo de construção de projetos de investigação. A avaliação e a supervisão 

destas estratégias são realizadas em Portugal, através de relatórios regulares sobre 

as atividades desenvolvidas nos projetos. 
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Portugal para o ensino básico e ensino secundário (em 2009/2010), sugere que o 

uso das TIC deverá ser realizado com o objetivo de desenvolver as seguintes 

competências: 

• Competências sociais e cívicas; 

• Competências na matemática e ciências; 

• Competências digitais; 

• Língua estrangeira; 

• Língua materna. 

No quadro das recomendações centrais, sugere-se que se intensifique a inclusão 

das competências interdisciplinares e a utilização das TIC como ferramentas para a 

aquisição de competências do ensino básico e secundário. Portugal neste domínio 

não sugere o uso das TIC para o desenvolvimento de qualquer competências 

interdisciplinar. No que se refere ao desenvolvimento das competências no 

domínio das “aprendizagem e inovação”, Portugal não assume o aspeto inovação 

no seu quadro geral de recomendações.  

Quanto aos objetivos propostos a desenvolver nos alunos, relacionados com as TIC, 

presentes nos documentos orientadores a nível central em 2009-2010 para o 1º e 

2º ciclo do ensino básico, são: 

• Utilização dos media sociais; 

• Uso multimédia; 

• Pesquisa de informação; 

• Utilização de aplicações do Office; 

• Utilização do computador; 

• Conhecimento de hardware informativo e eletrónico. 

Quanto a recomendações/sugestões/ apoio, para o uso de software TIC no ensino 

básico em 2009-2010, Portugal aponta o seguinte nos seus documentos centrais, 

tendo em conta que: 

Apoio: remete para a vertente de recursos humanos que apoia e auxilia os 

professores nas escolas à implementação das TIC em sala de aula, nomeadamente 

quanto à planificação de aulas, gestão da sala de aula, utilização de vários recursos, 

entre outros; 

Recomendações/sugestões: concentra-se na utilização das TIC em sala de 

aula, durante o processo de ensino-aprendizagem. 
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• Recursos digitais – neste apeto os documentos oficiais apontam que deve 

existir não só apoio, como também recomendam e sugerem, a utilização dos 

mesmos no processo educativo. 

• Softwares de comunicação – neste domínio só se fazem referências ao 

apoio. 

• Jogos de aprendizagem didáticas – referenciam a apoio. 

• Aplicações multimédia – referenciam a apoio. 

• Aplicação do office e Softwares tutoriais – à semelhança dos “ Recursos 

digitais” aponta-se o apoio como também recomenda-se/sugere-se o seu uso. 

Quanto à avaliação das Competências TIC em Portugal, esta é inexistente, contudo 

os alunos devem atingir um certo nível de conhecimento nas áreas TIC em todos os 

níveis de ensino de forma a irem ao encontro das competências transversais 

definidas. 

Tendo em conta a melhoria dos processos de ensino aprendizagem, incutido pelo 

uso TIC, Hipsky (2008) define as salas de aula como um conjunto heterogéneo de 

alunos que são provenientes de estratos socias diferenciados, ou com necessidades 

educativas especiais, reforçando-se a necessidade de se apostar em estratégias 

diferenciadas. 

As tecnologias assumem um enorme potencial no ensino, onde os professores 

poderão utilizá-las com base na pedagogia diferenciada, sendo um meio de chegar 

a todos os alunos a informação que é prestada, contemplando os academicamente 

mais fortes e os academicamente mais fracos, (Pedersen, Sanya et al., 2006) 

Ao nível da formação docente em TIC, esta constitui-se uma área específica sendo 

importante que todos os professores das diferentes áreas disciplinares possuam 

conhecimento neste campo. Aqui a formação inicial assume uma extrema 

importância, sendo necessário que esta proporcione um conhecimento global e 

novas abordagens, incentivando por sua vez o uso das TIC em contexto escolar.  

Este fato pode ser constatado pelo estudo realizado por Picado (2007), onde 83,3% 

dos professores afirmam não terem tido na sua formação inicial a abordagem das 

TIC. Refere ainda que esta mesma percentagem de professores tenta colmatar esta 

lacuna recorrendo a processos de formação contínua, procurando assim obter as 

competências básicas para a utilização efetivas das TIC e para poderem progredir 

na carreira, uma vez que estas ações são por norma creditadas. 
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No que se refere à avaliação das competências dos professores em TIC, Portugal 

não declara a existência de instrumentos de avaliação, ou pelo menos não afirma a 

existência de regulamentos que sustentem este efeito. Relativamente a plataformas 

on-line para os professores partilharem ideias e informações, na Europa estes 

recursos encontram-se largamente disponíveis, com a finalidade de auxiliá-los no 

processo de ensino-aprendizagem, tendo em conta o aspeto inovador da sala de 

aula. Em Portugal este domínio encontra-se definido e abrange diversos sítios na 

web com materiais educativos e plataformas para a colaboração e partilha. 

Quanto às parecerias, cerca de 20 países (incluindo Portugal), possuem parceiros 

que disponibilizam hardwares e softwares para fins educativos. A doação de 

recursos surge acompanhada, nomeadamente no caso de Portugal, com cursos de 

formação a professores, Eurydice (2011). 

Assim, segundo o documento “Metas Educativas para 2012” as TIC ocupam um 

lugar fundamental na escola consistindo num dos recursos educativos mais 

indispensáveis para o desenvolvimento do mundo pós-moderno (Marchesi, 2009). 

Este documento aponta ainda que a implementação das TIC está fortemente ligada 

a questões socioeconómicas, referindo que Espanha e Portugal estão melhores 

posicionados, uma vez que as diferenças entre estatutos sociais e culturais são 

menos notáveis quando comparado a países da América Latina, onde as diferenças 

são muito acentuadas. 

Recorda-se ainda neste documento que as transformações educativas com recurso 

às tecnologias não vão ocorrer sem os docentes capacitarem-se e integrarem esta 

área na sua prática. 

 

1.2 Tipo de utilização TIC em contexto educativo 

1.2.1– Programas educativos 

O mercado de softwares educativos (programas educativos), encontra-se em plena 

expansão, sendo a utilização destes um dos fatores determinantes para o uso de 

computadores na educação. 

As teorias de aprendizagem possuem o seu alicerce na prática e no contexto 

educativo, onde a conceção de criança, jovem, adulto, e a forma como estes 
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aprendem e se relacionam, intervêm na educação desde a dinâmica da sala de aula 

ate à planificação e concretização de programas educativos. 

Para Ramos (1998), citado por Ferreira (2009)o software educativo multimédia 

consiste num produto especificamente concebido e destinado a ser utilizado em 

situações educativas. O mesmo autor refere ainda que os mesmos, permitem aos 

alunos o desenvolvimento da sua criatividade, concentração e memória, através 

dos sons, das animações, das imagens, oferecendo exercícios adaptados ao sue 

grau de conhecimento. Consiste sobretudo numa aprendizagem movida pela forte 

motivação de aprender.  

Uma das características mais relevantes de um software educativo multimédia, 

consiste no facto de este ensinar não só conteúdos específicos, como também 

ensina a navegar, explorar e manusear estes materiais, que estão diretamente 

ligados aos conteúdos que apresentam e não à máquina em si. Após esta fase de 

exploração e de conhecimentos do programa, tornar-se-á fácil ultrapassar os 

métodos mais tradicionais, para se entrar em “autênticas viagens de estudo 

virtuais”, onde o ensino e a aprendizagem evocam momentos lúdicos e de lazer, e 

ao mesmo tempo, uma resposta educativa adequada e contextualizada onde se 

respeita a individualidade de cada aluno, oferecendo fortes bases para a existência 

de uma verdadeira diferenciação pedagógica. 

Facilmente os alunos são atraídos pela constituição dos softwares educativos 

(programas educativos), nomeadamente quanto à sua componente lúdica 

relacionada com interfaces graficamente agradáveis e a sua navegação muito 

intuitiva. Estes programas integram diferentes formas de capturar a informação, 

designadamente a visão, o que por sua vez exige uma interação física que tona todo 

o processo muito apelativo e motivador, (Carvalho, 2005). 

Os programas educativos envolvem o aluno na pesquisa de conteúdo, 

contemplando fatores muito importantes para uma aprendizagem efetiva, 

nomeadamente o ritmo do aluno, uma vez que é este que controla e direciona a sua 

aprendizagem, sem ficar entorpecido pela quantidade de informação que o 

programa inclui. Estes são preparados especificamente para disponibilizar 

pequenas quantidades de informação, consoante a navegação do utilizador. Por 

outro lado torna o processo educativo mais atrativo, uma vez que o programa 

educativo encontra-se preparado para fornecer feedback imediato: “ Este controlo 
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que é proporcionado ao utilizador sobre o conteúdo, pode levá-lo a querer procurar 

mais e, quiçá, a saber mais”, (Carvalho, 2005) 

Grande parte dos programas são graficamente motivadores, mas é extremamente 

importante que o acesso ao conteúdo seja estruturado e o controlo fornecido ao 

utilizador seja devidamente realizado, de modo a que garanta a aprendizagem 

efetiva dos conteúdos. A exploração fornecido ao aluno do conhecimento por um 

lado é benéfica, contudo tem que existir uma supervisão assídua da parte dos 

professores, no processo de aprendizagem, para focar as atenções dos alunos no 

que é estritamente necessário, canalizando-o para aprendizagens efetivas. 

Conclui-se que o controlo mencionado acima, deverá ser aplicado segundo os 

objetivos que a aprendizagem comporta, afirmando: “Caso os conhecimentos 

prévios sejam inexistentes ou muito elementares, deve ser facultado um percurso 

mais estruturado. (...) Se os objetivos da aprendizagem são interiorizar determinada 

sequência, o controlo deve ser dado ao sistema; se os objetivos da aprendizagem são 

explorar o conhecimento presente no hiperdocumento relacionando diferentes 

aspetos, analisar diferentes perspetivas, o controlo deve ser dado ao utilizador”, 

(Carvalho, 2005). Existem muitos fatores, em contexto de aprendizagem, que 

interferem com a qualidade do programa educativo multimédia, nomeadamente: 

os estilos de aprendizagem e cognitivos do sujeito, a familiaridade do sujeito com 

as tecnologias e com documentos interativos. 

Em suma, para que seja possível a aprendizagem com programa educativos 

multimédia, será necessária a existência de três fatores que se condicionam 

mutuamente: a qualidade científica, pedagógica e técnica do programa, a 

familiaridade do utilizador com sistemas informáticos (literacia informática) e com 

o conteúdo (conhecimentos prévios) e o desejo de aprender: 

• Qualidade científica, pedagógica e técnica do programa educativo 

multimédia: 

• Desejo que o sujeito tem de aprender; 

• Familiaridade do utilizador com o sistema e com o conteúdo. 

 

Assim, o programa educativo tem que ser visto como um aliado do professor, pois 

com as suas conceções multissensoriais consegue de alguma forma manter a 



113 
 

atenção e o interesse do aluno, envolvendo-o na sua própria aprendizagem, 

facilitando o alcance dos objetivos pedagógicos estipulados. 

Estes tipos de programas educativos têm subjacente um conjunto de classificações 

e funções que o direcionam para um determinado objetivo. Seja de índole 

pedagógica pela sua função ou de apenas utilitária, os programas arquitetam-se  

segundo os paradigmas educacionais. Segundo a tipologia de Valente (1998) e 

Vieira (1999) aliados às funções estabelecidas por J. Self, citado por (Rosa, 2010), 

representa-se na seguinte figura, a classificação de software educativo segundo a 

sua função. (Ver tabela 9). 
 

Tabela 9 Classificação de software educativo segundo a sua função 

 

1.2.2 Objetos de Aprendizagem 

 O conceito de objetos de aprendizagem é relativamente recente, sendo que as 

instituições de formação inicial de professores encontram-se a reestruturar os seus 

programas de forma a promoverem alguma reflexão sobre este conceito que 

emerge atualmente, devido à forte aposta na utilização das TIC em sala de aula. 

Atualmente os códigos de comunicação, interação e gestão didática estão a ser 

repensados devido à forte heterogeneidade de alunos que constituem as salas de 

aula. Deste modo pretende-se romper com o modelo tradicional de educação, 

chamando os professores a refletirem sobre a possibilidade e a importância que 

Tipologia segundo Valente 

(1988) e Vieira (1999) 

 

Função segundo J. Self 

 

Exemplos relacionados com a função segundo J. Self 

Jogos Promover a motivação. Jogos de aventura, jogos de computador. 

Simulações, modelagem Despertar estímulos 

novos. 

Programas que “imitam” o mundo real. 

 

Exercícios e práticas 

Ativar as respostas dos 

alunos. 

Programas que colocam problemas novos aos alunos, 

por exemplo, estimar o angulo adequado a uma bola. 

 

Multimédia e internet 

Proporcionar 

informação. 

Exercícios de manipulação de informação e linguagens 

de consulta 

 

Tutoriais 

Estabelecer a relação 

das aprendizagens. 

Programas tutoriais. 

Aplicativos, programação Proporcionar recursos. Programas que carecem de modos previamente 

definidos de utilização. 
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esta tem, de se promover novas formas de comunicação, utilizando nomeadamente 

as tecnologias. 

Com este enquadramento, o conceito de objeto de aprendizagem é referido por 

(Polsani, 2006) que um objeto de aprendizagem ” abrange qualquer recurso digital, 

seja ele de pequeno ou grande porte, que possa ser reutilizado para apoiar a 

aprendizagem”. São ainda apontados como exemplos destes objetos as fotografias, 

animações, textos, vídeos, entre outos. 

Todavia a principal característica que atravessa todos os conceitos, consiste no 

facto de estes poderem ser reutilizáveis em diferentes contextos ou situações 

(André et al., 2007). 

Quanto à sua construção defende-se que esta deve envolver os professores e 

técnicos, ou envolverem somente os professores na sua construção. Isto deve-se ao 

facto de estes serem os principais “atores” do processo educacional, e conhecerem 

de forma mais clara e concreta as necessidades que os alunos possuem. Para este 

efeito é naturalmente imprescindível que a formação inicial e também contínua 

proporcione enfoque nesta área, auxiliando os professores na construção dos 

objetos para a sua prática de ensino, consistindo também esta uma forma de 

integrarem as tecnologias na sala de aula. 

 Neste âmbito é defendida uma clara articulação e cooperação entre docentes na 

construção e partilha destes objetos, com a finalidade de existir uma interajuda na 

resolução de problemas e discussão sobre as práticas exercidas, promovendo 

sempre a utilização das tecnologias e as suas potencialidades no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Assim a construção de objetos de aprendizagem deverão estimular a prática, o 

pensamento critico-reflexivo com o objetivo de se criarem momentos de discussão 

de estratégias de ensino, (André et al., 2007). Neste contexto a formação deverá ser 

algo contínuo, reflexivo e dialógico, na medida que todas as propostas dos 

professores precisam de ser trabalhadas com a finalidade de gerar um 

conhecimento passível de ser partilhado na área da educação. 

 Enaltece-se ainda o facto dos objetos de aprendizagem proporcionarem não só a 

integração das TIC em sala de aula, a melhoria dos processos de aprendizagem, 

como também promoverem a articulação e cooperação docente extremamente 

necessária hoje em dia. 
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1.3 Projetos e iniciativas nacionais para a Integração das TIC 

"Em Portugal, a partir do início dos anos de 1980, a utilização pedagógica do 

computador tem sido também ensaiada nas escolas de forma mais ou menos 

aprofundada nos vários projetos e programas criados pelo Ministério da 

Educação" (Patrocínio, 2001, citado por Francisco (2011). 
 

Projeto MINERVA 

O Projeto MINERVA1 (cujo nome resulta das iniciais "Meios Informáticos no 

Ensino: Racionalização, Valorização, Atualização) decorreu entre 1985 e 19942, 

tendo por base a introdução das tecnologias da informação e comunicação no 

ensino não superior em Portugal. Este projeto surge como resposta à rápida 

visibilidade das tecnologias no início da década de oitenta, com o aparecimento 

dos computadores pessoais e a sua divulgação em massa. 

Em meados dos anos 80, aparece em Portugal as primeiras propostas para a 

aplicação das tecnologias de informação nos ensinos básicos e secundário. As 

propostas defendem a criação de uma estrutura específica no Ministério da 

Educação e a intervenção determinante das instituições ligadas ao setor privado. 

O momento político vivido em Portugal nesta década, torna-se impulsionador 

desta ideia, uma vez que se preparava para a ocorrência de uma grande reforma do 

sistema educativo, determinada pela respetiva Lei de Bases. O projeto MINERVA, 

inicialmente propõe-se contribuir para a modernização e inovação do sistema de 

ensino, aproveitando o clima favorável, sendo necessário equacionar todas as 

medidas necessárias para o desenvolvimento da reforma. 

O lançamento do projeto assenta a sua atividade na utilização de software do tipo 

utilitário3, constituindo-se a principal área de intervenção. Neste aspeto, este 

projeto é fortemente marcado pela ideia de utilização do computador como 
                                                           
1  MINERVA pode ser considerado significativo, dado que se trata da deusa da  
mitologia romana que presidia às artes e às ciências. Em sentido figurado, remete para pessoa sábia ou  
professora. 
 
2 A criação do Projeto MINERVA foi oficializada através do Despacho 206/ME/85, com a aprovação do  
Ministro da Educação, Professor João de Deus Pinheiro. 
 
3 Software que não foi desenhado tendo em vista uma aplicação educativa mas que é utilizado 
frequentemente em contexto educativo (processadores de texto, as folhas de cálculo, os programas de 
desenho e os programas de edição e apresentação eletrónica) 
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ferramenta de trabalho, embora as perspetivas educacionais do papel das 

tecnologias tenham sido uma das preocupações. 

A utilização do computador pelo aluno como ferramenta de trabalho e não com 

uma natureza pedagógica/didática, gera uma forte interdisciplinaridade, o que 

fora fundamental para o desenvolvimento a posteriori de teorias que 

fundamentassem o uso dos mesmos. 

Deste modo o computador é visto como uma ferramenta que deverá ser 

complementar à utilização dos materiais de ensino, não constituindo-se como o 

centro das atenções. 

Programa Nónio Século XXI 

No sentido de recuperação do projeto MINERVA, o Programa Nónio Século XXI 

(Programa de Tecnologias e da Comunicação na Educação), foi criado em 19964 e 

coordenado pelo Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento, teve 

como linha de ação a natureza do seu próprio nome NÓNIO, definindo-se nos 

seguintes objetivos: 

1) Apetrechamento das escolas do ensino básico e secundário com 

equipamentos multimédia e formação inicial e contínua, adequada, com o 

objetivo de desenvolver competências nos professores para a sua plena 

utilização; 

2) Apoiar o desenvolvimento de projetos escolares com instituições 

direcionadas para as TIC, promovendo assim a viabilidade e a 

sustentabilidade desses mesmos projetos; 

3) Incentivar a criação de software educativo e dinamizar o mercado de 

edição; 

4) Promover a generalização no sistema educativo das TIC resultantes 

das dinâmicas mencionadas no ponto 2) e 3); garantindo o desenvolvimento 

e a satisfação de necessidades do sistema educativo; 

5)  Promover a divulgação da informação ao nível nacional e 

internacional sobre educação, através da ligação em rede e do apoio à 

realização de congressos, simpósios, seminários, e outras reuniões de 

carácter cientifico-pedagógico. 

 
                                                           
4 Através do Despacho nº 232/ME/96, de 4 de Outubro de 1996. 
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Programa Internet nas Escolas 

Foi lançado em 1997 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e teve como principal 

objetivo assegurar a instalação de um computador multimédia e a sua respetiva 

ligação à internet na biblioteca/mediateca de cada escola do ensino básico e 

secundário. 

Para o apoio à implementação deste programa, foi criada a Unidade de Apoio à 

Rede Telemática Educativa (uARTE). 

No decorrer deste programa, surge o Internet@EB1, uma vez que as escolas 

básicas ainda não tinham sido alvo de um projeto e/ou programa que focasse e 

promovesse o uso das TIC somente neste ciclo de ensino. Para o efeito o Ministério 

da Ciência e Tecnologia, em 2002 constrói um programa de “Acompanhamento da 

Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1º ciclo do Ensino Básico 

do Continente”. O objetivo deste programa consiste na promoção da utilização 

educativa da internet por professores e alunos neste ciclo. 

Para se atingir este objetivo, criou-se um dispositivo para o acompanhamento e 

formação centrada nas escolas. 

CRIE (Computadores, Rede, Internet nas Escolas) 

Implementado em 2005 pelo Ministério da Educação, é constituída uma Equipa de 

Missão CRIE, com o objetivo de conceber, desenvolver, concretizar e avaliar as 

iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso dos computadores, 

redes e internet nas escolas, nos processos de ensino-aprendizagem, como se pode 

constatar no despacho nº 16 793/2005. 

 A missão é atribuída a esta equipa, sobre quatro áreas de intervenção: 

I) Promover a integração das TIC no currículo; 

II) Apoiar o apetrechamento e manutenção dos equipamentos 

informáticos nas escolas; 

III) Dinamizar projetos de utilização das TIC; 

IV) Promover a formação de professores neste domínio. 
 

Plano Tecnológico de Educação 

Consiste no maior programa de modernização tecnológica das escolas 

portuguesas. Foi aprovado pelo governo em Setembro de 2007 e tem como 
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objetivo principal, posicionar Portugal entre os cinco países europeus mais 

avançados em matéria de modernização tecnológica até ao ano de 2010. 

Sumariamente, os resultados deste plano (apresentados pelo Modernização 

tecnológica do ensino em Portugal. Estudo de Diagnóstico (Estatística & da 

Educação, 2008) ainda possuem um longo caminho a percorrer face ao objetivo a 

que se propôs, uma vez que: 

• O número de alunos por computador apesar de registar uma melhoria de 

40%, comparativamente à Finlândia (país de referência em matéria de 

modernização tecnológica no ensino), é o dobro; 

• Embora o rácio de Portugal quanto ao número de alunos por computador 

com ligação à internet tenha melhorado em 60%, é ainda 48% superior aos 

países da UE15 e duplica referente ao caso da Finlândia. 

O relatório que avalia o processo deste plano foi analisado segundo quatro 

dimensões-chave necessárias à plena modernização tecnológica, sendo elas: 

tecnologia; conteúdos; competências; e investimento/financiamento. 

Ao nível tecnológico Portugal possui ainda 56% de computadores com mais de três 

anos, sendo necessário requalificar todo o parque de computadores, garantindo 

que são colmatadas todas as lacunas detetadas que impedem o avanço. 

No que toca aos níveis de utilização, este programa regista ainda que os índices de 

utilização são muito inferiores aos dos países da UE15. Uma das razões mais 

apontadas para este acontecimento remetem-nos para a reduzida disponibilidade 

de equipamentos para a utilização livre dos docentes e dos alunos. 

Quanto à dimensão do conteúdo, o programa aponta que para o desenvolvimento 

da Sociedade de Informação e Conhecimento, é necessário alterar os métodos de 

ensino tradicionais para a existência de ferramentas, materiais pedagógicos e 

conteúdos adequados. 

A utilização de conteúdos e de aplicações em Portugal na sala de aula é 

significativamente baixa em comparação com os restantes países da EU15. Neste 

sentido o programa aponta que é imprescindível desenvolver-se materiais e 

conteúdos de qualidade em língua portuguesa, criando paralelamente um 

mecanismo de incentivo para a utilização dos mesmos, (Costa et al., 2009), (ver 

figura 1 - Utilização de conteúdos informáticos pelos professores em Portugal. 
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Ao nível das competências existe um esforço claro e significativo para a formação 

docente e de alunos, com a instituição de módulos de formação em tecnologias 

frequentados por mais de 30.000 docentes por ano. Contrariamente ao esperado, a 

falta de qualificação é ainda apontada como um obstáculo á utilização tecnológica. 

Figura 1 - Utilização de conteúdos informáticos pelos professores em Portugal.  
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A 2- TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge 
(Novo quadro teórico) 

Torna-se claro através dos resultados dos estudos internacionais e nacionais face 

às exigências para o uso TIC, que estas requerem que o professo vá mais além das 

competências básicas, para o verdadeiro desenvolvimento e compreensão da “teia” 

de relações que estas exigem entre os seus utilizadores, práticas e ferramentas.  

Atualmente os professores debatem-se com as constantes mudanças e 

desenvolvimentos que ocorrem no panorama educacional, estritamente 

impulsionada pelo desenvolvimento das TIC. Deste modo é necessário e urgente 

repensar algumas práticas pedagógicas, métodos e estratégias de ensino, com a 

finalidade de se acompanhar e contribuir para a inovação em sala de aula. 

Com a finalidade de colmatar algumas lacunas teóricas, no âmbito da integração 

das TIC, Punya Mishra e Matthew Koehler, apresentaram em (2006) um quadro 

teórico que se tem mostrado bastante eficaz em sala de aula: o TPCK (Tecnological 

Pedagogical Content Knowledge5). 

A premissa básica do conceito TPCK submete-nos para a atitude do professor, no 

que toca às tecnologias na sala de aula, que deverá ser multifacetada onde a 

combinação efetiva das TIC termina com o balancear de três componentes 

fundamentais: ao nível Científico ou dos Conteúdos, a nível Pedagógico, e a nível 

Tecnológico, (Mishra & Koehler, 2006). 

A construção da Framework, parte do trabalho desenvolvido por Shulman (1986, 

1987), que descreve o PCK (Pedagogical Content Knowledge6), que enfatiza o 

conhecimento e ensino de conteúdos específicos, onde posteriormente será 

realçada a importância e eficácia do TPCK, integrando a componente tecnológica. 

Shulman argumenta que o PCK (Pedagogical Content Knowledge) é uma forma de 

conhecimento prático que é utilizado pelos profissionais com o intuito de 

orientarem as ações em sala de aula altamente contextualizadas. Esta prática 

implica a compreensão de como estruturar e apresentar o assunto a ser ensinado, 

a compreensão das conceções comuns, dificuldades que os alunos encontram ao 

aprender e as necessidades de aprendizagem dos alunos em sala de aula. Deste 

modo o conhecimento aqui referido baseia-se sobretudo em conteúdos 

                                                           
5 Conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo 
6 Conhecimento pedagógico do conteúdo. 



122 
 

disciplinares, sendo considerado por Shulman como um elemento de base 

essencial para o ensino de uma área disciplinar específica. 
 

No centro da Framework, existem três áreas de conhecimento: Tecnologias, 

Conteúdo e Pedagogia, onde cada uma delas significa: 

• Conteúdo: consiste na matéria ou tema a ser aprendido/ensinado. Por 

exemplo o ensino da matemática, da história, da geografia, são exemplos de 

conteúdos diferentes. 

• Tecnologia: consiste no uso de tecnologias modernas tais como: o 

computador, a Internet, o vídeo digital; ou as tecnologias mais clássicas, como 

por exemplo o videoprojector. 

• Pedagogia: descreve o conjunto de práticas, processos, estratégias, 

procedimentos e métodos de ensino e aprendizagem. Também aqui é 

incluído o conhecimento sobre as perspetivas de instrução e avaliação das 

aprendizagens dos alunos. (Ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teoria neste âmbito enfatiza as interações e as conexões destes três elementos, 

considerando os autores uma plena integração das componentes, através das 

práticas docentes. Estes autores vêm o conhecimento do professor sobre as 

tecnologias como fundamental, mas nunca separado dos contextos de ensino, isto 

é, compreendendo sempre o que as tecnologias podem fazer pelos alunos e mais 

importante o que estas podem fazer pelos professores. 

Figura 2 - TPCK. Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo. Os três círculos 
sobrepostos conduzem a uma nova área de conhecimento. 
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Esta integração depende da relação de equilíbrio que o professor estabelece entre 

o conhecimento científico e o domínio dos conteúdos da sua área (CK), o 

conhecimento pedagógico (PK), isto é, competências que estejam relacionadas 

fundamentalmente com a teoria da aprendizagem e com métodos e estratégias de 

ensino, e o conhecimento tecnológico (TK), que compreende o manuseamento das 

ferramentas. Na junção do TCK (technological content knowledge7), será útil para 

descrever os conhecimentos que os professores têm sobre o tema e como este è 

transformado com a aplicação tecnológica. O TPK (technological content 

knowledge) descreve o conhecimento sobre como as tecnologias poderão suportar 

os objetivos pedagógicos. 

Considerando os elementos em conjunto, temos o TPCK, que compõe a verdadeira 

integração tecnológica ao compreender e relacionar as três componentes de 

conhecimento. A articulação e a dinâmica entre estes três componentes 

possibilitam aos professores atingirem um patamar completamente competente 

no uso das tecnologias em contexto escolar, que se torna fundamental adotar, para 

o acompanhamento da expensão da sociedade. 

Um bom ensino não é simplesmente incluir a tecnologia em sala de aula no 

domínio do conteúdo, mas sim o desenvolvimento da sensibilidade para a relação 

dinâmica e transacional entre as três componentes que compõe o processo de 

aprendizagem. 

A conceptualização dos autores, para o conhecimento dos professores como uma 

rede complexa de relações ente os conteúdos, a pedagogia, e a tecnologia, tem 

implicações significativas para a formação e desenvolvimento profissional. 

Claramente que a instrução se tem vindo a focar exclusivamente e autonomamente 

em cada um dos temas, o que é insuficiente para a compreensão global de como as 

componentes interagem.  

  

                                                           
7 Conhecimento do conteúdo tecnológico 
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A 3. Formação como processo de desenvolvimento profissional do 
professor 

Perante o cenário atual, tanto político como social, é emergente realizar-se um 

trabalho docente cada vez mais qualificado, focado sobretudo no desenvolvimento 

profissional do professor, promovendo a cooperação, colaboração e reflexão sobre 

os diversos contextos educativos. 

Tendo em conta a mudança de paradigma educacional, que pretende alterar a 

visão do professor e as suas práticas docentes, dever-se-á compreender-se e 

refletir-se sobre o modo como estas pretensões afetam o desenvolvimento 

profissional do docente. 

Segundo Canário (2007), citado por Herdeiro & Silva (2011), “a profissão de 

professor deverá ser altamente qualificada, deverá basear-se num processo 

formativo marcado por processos de aprendizagem ao longo da vida, deverá ser uma 

profissão caracterizada pela mobilidade e baseada em processos de trabalho em 

parceria”. Será desejável que os professores se adaptem com facilidade às 

mudanças e que sejam entusiastas das mesmas, enfrentando-as com uma atitude 

positiva. 

O conceito de desenvolvimento profissional do professor possui algumas noções 

que são limitativas quanto à vastidão da sua natureza. Podemos entendê-la como 

formação contínua, formação especializada, aprendizagem ao longo da vida, entre 

outras. O conceito de desenvolvimento profissional, pressupõe então uma atitude 

de constante evolução, de indagação e a procura contínua de soluções para fazer 

face às questões refletidas, (Marcelo, 2009).  

Os traços comuns entre os conceitos aqui mencionados referem o desenvolvimento 

profissional como um processo, que deverá ser contextualizado e que pretende 

sobretudo o desenvolvimento de competências profissionais, adquiridas através da 

formação, quer ela seja formal ou informal. 

O processo de desenvolvimento profissional encontra-se, então, intimamente 

ligado a movimentos de mudança, onde o professor tenta adaptar-se às novas 

realidades de ensino. Dois conceitos que surgem quando se fala em mudança de 

processos são o de crença e preconceitos. Como temos analisado até aqui, a 

introdução de novos mecanismos na educação (nomeadamente as TIC), que em 
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muito pretendem alterar os paradigmas pedagógicos do ensino, remetem 

rapidamente para atitudes negativas junto de alguns professores.  

A formação de professores tem atribuído grande importância no seu processo, à 

análise das crenças do professor quando inicia os processos formativos. 

Richardson (1996), citado por Marcelo (2009), sublinha ainda que em “Primeiro 

lugar as crenças influenciam a forma como os professores aprendem e, em segundo 

lugar, influenciam os processos de mudança que os professores possam encetar.” 

Costa & Viseu (2008) corroboram esta ideia, indicando que as atitudes e 

motivações dos professores revelaram-se fatores cruciais para a sua aprendizagem 

e, por sua vez, melhoria das práticas pedagógicas. 

Assim uma abordagem ao desenvolvimento profissional do professor deverá ser 

centrada na conceção dos docentes sobre o ensino e os processos de 

aprendizagem, desde da sua formação inicial prolongando-se por toda a sua 

carreira (Morais & Medeiros, 2007).  

Existe ainda a necessidade de se contemplar no processo formativo do professor a 

relação epistemológica com quatro áreas da teoria da investigação didática: a 

escola; o currículo e a inovação, o ensino e os professores (Marcelo, 2009). 

Deste modo não será descontextualizado afirmar-se que as relações entre 

desenvolvimento profissional do professor e o desenvolvimento e inovação 

curricular são em grande parte determinadas não só pelas conceções sobre o 

currículo como também, pelo papel do professor nessas conceções. 

A3.1 Fases de Carreira Docente 

O desenvolvimento profissional do professor é dotado de experiências adquiridas, 

que se tornam objeto de reflexão, com a finalidade de melhorar as práticas. 

Contudo este desenvolvimento profissional é caraterizado por um conjunto de 

fases, que indicam o posicionamento do docente perante a sua carreira. 

Tendo em conta a evolução do professor ao longo da sua carreira docente, repleta 

de aprendizagens aliadas ao desenvolvimento profissional do mesmo, desenvolveu 

um estudo longitudinal, com a finalidade de considerar o conceito de carreira 

docente “ como uma sucessão de ciclos da vida profissional”, (Gonçalves, 2009). 

Este estudo resultou na clarificação de cinco fases ou etapas docentes, que surgem 

a partir de relatos de professores, que serão seguidamente apresentadas: 
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• “Iniciação” (1 – 4 anos) – conhecido como o “choque real”, é marcado pelo 

início de carreira, evoluindo em processos de descoberta, ou lutas que se 

travam entre a indecisão de ficar ou abandonar a profissão. Existe um claro 

envolvimento emocional, que é caraterizado pelas “descobertas” ou pelas 

“dificuldades” inerente ao início da profissão. 

•  “Estabilidade” (5 – 7 anos) – pode-se prolongar até aos 10 anos de serviço, 

e é caraterizado pelo assumir da confiança, onde é tomada a consciência do 

que se é capaz, assumindo o controlo do processo de ensino aprendizagem. 

• “Diversificação” (8 – 14 anos) – esta fase é marcada pela “divergência” que 

o autor refere ser decisiva, uma vez que é uma fase marcada pela 

oportunidade dos professores continuarem a investir procurando a sua 

valorização, ou acusando “cansaço” deixando-se “cair na rotina”. 

• “Serenidade” (15 – 22 anos) – fase marcada pelo “distanciamento afetivo” e 

por uma capacidade de reflexão, que é determinada pela experiência. O 

sentimento global é consistente, onde a satisfação e a convicção do que “está 

a fazer”, pode conduzir a algum conservadorismo. 

• “Renovação/desencanto” (igual ou superior aos 23 anos) – esta fase 

poderá acusar “cansaço”, “saturação”, “impaciência”, contudo também poderá 

ser marcada pelo reinvestimento na profissão, onde os professores revelam 

“entusiasmo” e “vontade de aprender”. (ver figura 3) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Etapas de Carreira Docente, Goncalves (2000) 
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A4. Formação Contínua de Professores em TIC 

Compreendendo-se o ciclo que envolve o desenvolvimento profissional do 

professor, bem como as fases de carreira que poderão afetar este ciclo, dever-se-á 

refletir sobre a importância da formação contínua dos professores, no sentido de 

se perceber o que esta poderá oferecer. 

Quando se discute a questão da mudança nos paradigmas educacionais, 

nomeadamente nas melhorias das práticas na inovação digital, temos que assumir 

os professores como sendo os principais atores.  

Assim será imprescindível que estes sejam dotados em conhecimento TIC e que 

consigam sustentar as mudanças dos paradigmas antigos para os novos 

paradigmas, que são vitais para responder de forma eficaz às novas necessidades 

de ensino.  

No Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal refere: 
 

“Para habilitar o professor a assumir este novo papel, é indispensável que a formação inicial 
e a formação contínua lhes confiram um verdadeiro domínio destes novos instrumentos 
pedagógicos. A experiência tem demonstrado que a tecnologia mais avançada não tem qualquer 
utilidade para o meio educativo se o ensino não estiver adaptado à sua utilização. Há pois que 
elaborar conteúdos programáticos que façam com que estas tecnologias se tornem verdadeiros 
instrumentos de ensino, o que pressupõe, da parte dos professores, vontade de questionar as suas 
práticas pedagógicas. Além disso devem ser sensíveis também às modificações profundas que estas 
novas tecnologias provocam nos processos cognitivos. Já não basta que os professores se limitem a 
transmitir conhecimentos aos alunos, têm também de os ensinar a pesquisar e a relacionar entre si 
diversas informações, revelando espírito crítico.”(Verde, 1997) 

A formação contínua de professores foi reconhecida pela União Europeia, através 

do comprometimento do desenvolvimento de competências TIC durante a 

formação inicial de professores, e a sua devida continuação, para o 

desenvolvimento profissional do professor.  

Apesar de se registar melhorias nos índices de utilização das TIC, o fator 

motivacional contínua a exercer grande influência. As razões apontadas pelos 

professores, para a não utilização das TIC, guarnecem as seguintes dimensões, ao 

nível das atitudes, (Peralta & Costa, 2007): 

• Falta de confiança; 

• Conotação negativa em relação à tecnologia; 

• Não se sentem competentes para lidarem com a mudança que as TIC 

implicam. 



130 
 

No plano formativo, as razoes apontadas apontam para: 

• A formação inadequada e insuficiente; 

• Falta de apoio. 

Em contrapartida, encontra-se determinado pelas competências do professor do 

século XXI, de alguma forma vão de encontro ao perfil desejado para um professor 

europeu8, que em primeiro lugar este deverá ter um conhecimento alargado da sua 

área de lecionação. De seguida as competências esperadas, para ser um bom 

professor são, segundo Perrenoud, citado pelo documento ENTEP9, (Schratz, 

2005): 

• Gerir a progressão de aprendizagem dos alunos; 

• Lidar com a heterogeneidade dos alunos; 

• Desenvolver o empenhamento do estudante para trabalhar e aprender; 

• Participar no currículo escolar e desenvolvimento organizacional; 

• Uso de novas tecnologias em sua prática diária; 

• Gerir seu próprio desenvolvimento profissional, entre outas. 
 

Perante tais competências e exigências, é fundamental que as dinâmicas sociais se 

norteiem pelos imperativos que acarreta a modernização. É inegável o facto do 

conhecimento, tecnologia e inovação assumirem hoje um papel fundamental nas 

sociedades atuais, o que obriga a uma reestruturação e ao reforço da capacidade 

humana, apostando fortemente nas áreas educativas e formativas, para se finalizar 

com uma educação de qualidade. Este facto transporta às instituições educativas a 

necessidade de diversificarem e adequarem as ofertas formativas face a esta nova 

realidade. 

Em todo o processo os professores são vistos como agentes ativos da mudança, 

dependendo na sua generalidade, o futuro dos seus alunos tanto como pessoas, 

como profissionais.  

A formação contínua tem vindo a ganhar terreno no campo da docência, uma vez 

que impera a ideia desta ser um contributo essencial, que permite reformular, 

refletir, questionar práticas de ensino, identificar problemas e necessidades dos 

                                                           
8 Considerado no documento “European Teacher”. 
9 European Network on Teacher Education Policies. O objetivo consiste em promover a cooperação entre 
os Estados Membros da União Europeia, sobre o papel e as políticas da formação contínua de professores. 
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professores, que irão possibilitar às escolas desenvolver/reformular, novas formas 

de relacionamento nos modos de trabalho.  

Numa primeira fase a formação contínua era entendida como uma forma de 

colmatar as falhas da formação inicial. Todavia face às exigências educativas, este 

cenário foi-se alterando, e atualmente a formação contínua remete para uma 

constante atualização científica e pedagógica, onde a aquisição de novos saberes, 

desenvolvimento profissional e pessoal são considerados processos necessários à 

melhoria do ensino e da aprendizagem. 

 

A4.1 Enquadramento Legal da Formação Contínua de Professores 

No âmbito da formação certificada 

A formação contínua de professores é regulada pelo Regime Jurídico da Formação 

Contínua (RJFC) aprovado em 1992 a partir da Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE). 

Desde da publicação do RJFC em 1992, com o objetivo de regulamentar a formação 

contínua e de articular e compatibilizar o estatuto de carreira docente, foram 

consolidados os seguintes artigos: 

• Decreto-Lei 207/96, de 2 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei 155/99, de 10 de Maio,  

• Decreto-Lei 15/2007 de 19 de Janeiro, com as alterações ao Regime Jurídico 

da Formação Contínua de Professores. 

O RJFC rege-se segundo objetivos fundamentais da formação de professores, 

estipulados: 

I) A melhoria da qualidade de ensino e das aprendizagens, através da 

permanente atualização e aprofundamento de conhecimentos, nas vertentes 

teóricas e práticas; 

II) O aperfeiçoamento das competências profissionais dos docentes nos 

vários domínios da atividade educativa, quer a nível do estabelecimento de 

educação ou de ensino, quer a nível de sala de aula; 

III) O incentivo à autoformação, à prática da investigação e à inovação 

educacional; 
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IV) A aquisição de capacidades, competências e saberes que favoreçam a 

construção da autonomia das escolas e dos respetivos projetos educativos; 

V) O estímulo aos processos de mudança ao nível das escolas e dos 

territórios educativos em que estas se integrem suscetíveis de gerar 

dinâmicas formativas; 

VI) O apoio a programas de reconversão profissional, de mobilidade 

profissional e de complemento de habilitações. 

Pelo Diário da República, 1.a série — N.o 180 — 18 de Setembro de 2007, a 

Resolução do Conselho de Ministros nº 137/2007 aprova o Plano Tecnológico da 

Educação. Convicto que é essencial modernizar as escolas portuguesas, pretende-

se consolidar as condições necessárias que favoreçam o sucesso educativo dos 

alunos, onde o papel das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) é 

essencial como ferramenta básica para aprender e ensinar. 

Foi proposto um modelo de formação contínua tendo em conta os regulamentos 

que regem a atividade profissional dos professores, permitindo estabelecer 

algumas recomendações, nomeadamente: 

• Necessidade de integração das TIC em toda a vida escolar, da forma como 

elas são naturalmente percebidas; 

• Necessidade de se estender o uso das TIC por todas as áreas disciplinares; 

• Necessidades de recursos de qualidade, diversificados e adequados ao 

desenvolvimento desta integração nos currículos; 

• Necessidades de infraestruturas aptas às exigências do trabalho com as TIC; 

• Necessidade da direção da escola estabelecer uma liderança sólida, 

incentivando ao uso das TIC, (Costa et al., 2009) 

Através do Portaria nº 731/2009 de 7 de Julho 10 (Diário da República, 1.a série — 

N.o 129 — 7 de Julho de 2009) Governo Português cria as condições normativas 

necessárias à integração das TIC. O objetivo estabelecido teve em conta a proposta 

da União Europeia, reconhecendo que as competências TIC são um fator decisivo 

de integração na economia do conhecimento. 

Considerada uma proposta ambiciosa, o Governo Constitucional propõe que 

Portugal fique entre “os cinco países europeus mais avançados em matéria de 

                                                           
10 Despacho nº 27495/2009 de 23 de Dezembro, aprova os Modelos de Certificação Competências TIC. 



133 
 

modernização tecnológica do ensino”, através do Plano Tecnológico da Educação, 

(Costa et al., 2009) 

Para a concretização desta ambição foi elaborado um plano de formação que visa o 

reforço das qualificações e a valorização das competências, com o objetivo de 

ultrapassar os principais fatores inibidores da modernização, promovendo a 

utilização das TIC nos processos de ensino e aprendizagem e na própria gestão 

escolar. Este sistema de formação e de certificação abrange “…todos os docentes em 

exercício de funções nos estabelecimentos da educação pré-escolar, e dos ensinos 

básicos e secundários, independentemente dos grupos de recrutamento em que 

estejam integrados.” 

Deste modo os cursos de formação em TIC foram organizados em três níveis: 

• Nível 1: Formação de competências digitais; 

• Nível 2: Formação em competências pedagógicas e profissionais com TIC; 

• Nível 3: Formação em competências avançadas em TIC na educação. 

O Certificado de Competências Digitais (nível 1) permite a aquisição e o 

desenvolvimento da dimensão técnica, que se revela fundamental a todo o 

processo de utilização pedagógica. Espera-se que os professores (e os seus 

formadores), dada a sua formação superior, mobilizem a competência pedagógica 

com o objetivo de perspetivar toda a formação de acordo com a área de ensino. 

Deve-se então dar prioridade aos conteúdos e contextos em que o professor se 

encontra na sua profissão, de modo que a formação nunca possa ser entendida 

como um treino de ferramentas sem qualquer interação com a ação educativa. 

A certificação neste nível pode ser adquirida pelo docente, nas seguintes 

modalidade: 

• Certificação por validação de competências profissionais,  

• Certificação por validação de competências associadas;11 

• Certificação por reconhecimento de percurso formativo. 

O Certificado de Competências Pedagógicas com TIC (nível 2) pretende a aquisição 

e o desenvolvimento das dimensões tanto pedagógicas como didáticas com recurso 

                                                           
11 Despacho nº 11100/2010 de 6 de julho procede à alteração do anexo I do Despacho n.º 1264/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 19 de Janeiro, procedeu, à definição dos 
certificados ou diplomas que relevam para a atribuição do certificado de competências digitais na 
modalidade de reconhecimento de competências adquiridas, tendo aprovado a lista de certificados e 
diplomas que permitem ao docente requerer a certificação de competências digitais por validação de 
competências associadas. 
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às TIC. Após a aquisição das competências técnicas mínimas, pretende-se que o 

professor desenvolva competências mais ligadas com a sua atividade profissional 

segundo três dimensões consideradas as mais essenciais, que são: 

• A competência pedagógica que permita organizar todo o processo de ensino 

e aprendizagem com recursos às TIC, nomeadamente no planeamento e na 

execução da aula, avaliação das aprendizagens, entre outros, sempre em 

reciprocidade com as áreas disciplinares; 

• A competência profissional que permita a participação efetiva na gestão da 

escola; 

• A competência profissional que confira a capacidade de observar, analisar e 

refletir sobre a sua prática profissional. 

As modalidades de formação disponíveis para os docentes adquirirem este nível 

são: 

• Certificação por reconhecimento de percurso formativo; 

• Certificação na sequência da avaliação positiva de um portefólio digital que 

ateste a aprendizagem no domínio pedagógico TIC.  

O Certificado de Competências Pedagógicas com TIC de Nível Avançado (nível 3) 

concede competências no domínio da investigação, e deste modo a certificação fica 

ao cargo das instituições de ensino superior na área da Educação. O professor 

neste contexto já domina um vasto conjunto de conhecimentos, capacidades e 

valores que remetem para competências do quadro do planeamento, 

desenvolvimento e avaliação de processos tanto de ensino como de aprendizagem. 

Deste modo pretende-se que o professor desenvolva e aplique competências 

tecnológicas e pedagógicas, direcionando-as: 

• Reflexão sobre a sua condição de professor e a sua profissão; 

• Investigação sobre a sua atividade profissional; 

• Inovação pedagógica da sua ação educativa dentro da sala de aula, na escola 

e na restante comunidade educativa. 

A modalidade disposta para a aquisição deste nível, será atribuída a docentes 

portadores de diplomas de mestrado ou doutoramento na área de educação e 

formação das Ciências da Educação. 

A Portaria nº 224/2010, de 20 de Abril, introduz uma alteração ao anexo I do 

decreto anterior, “…contemplando a educação especial no elenco de opções do curso 
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de formação contínua obrigatório em ensino e aprendizagem com TIC.”, (Diário da 

República, 1a série - No 76 de 20 de Abril de 2010,) 

A4.2 Autoformação e Heteroformação 

No âmbito da formação não certificada 

A autoformação surge no sentido de reflexão sobre uma determinada 

situação/experiência, onde o profissional deverá analisar individualmente e 

coletivamente todos os critérios e conceitos envolvidos, procurando através da 

literatura formas de melhoria das suas práticas. 

O conceito de autoformação tem vindo a desenvolver e a consolidar-se nos últimos 

anos, tanto como um quadro conceptual que possui como finalidade colmatar as 

necessidades diagnosticadas, como uma prática de formação. 

Recorrendo à literatura francófona, autoformação segundo Le Meur (1995), citado 

por Marcelo (sem data) assumem diferentes formas de se definir. Em primeiro 

lugar assume-se como “uma educação sistemática em que o indivíduo se dá a si 

mesmo”. O mesmo autor refere ainda que a autoformação consiste num “processo 

educativo não imposto, livremente decidido pelo indivíduo que permite a 

apropriação do conhecimento em função de um projecto pessoal”.  

Determina-se como um processo de aprendizagem informal, sem um fixo suporte 

programático, onde a experiência quando aliada á prática reflexiva, serve de apoio 

ao docente, possuindo um importante papel no mesmo. 

Outro aspeto relevante que se encontra no conceito de autoformação, consiste no 

facto de estar encontrar-se enraizada no quotidiano do docente onde encontra a 

sua base nas experiências que, voluntariamente se desenvolve em pleno 

crescimento profissional.  

A terminologia de autoformação em contexto anglo-saxão seria de aprendizagem 

autodirigida (self-directed learning), que é caracterizada pelas mudanças internas e 

pela gestão dos seus processos de aprendizagem. Segundo Brookfield (1986), 

citado por Marcelo (sem data), define que “forma mais completa de auto-direcção 

na aprendizagem é aquela em que se dá uma reflexão crítica dos aspectos 

contingentes da realidade e da exploração de perspectivas alternativas”. É definido 

como o desenvolvimento profissional do professor pela sua própria iniciativa, 



136 
 

podendo ser um fator determinante no sucesso ou no fracasso dos programas de 

desenvolvimento profissional. 

Os professores são então apoiados na sua aprendizagem para refletirem sobre a 

sua prática de ensino. O que é pretendido neste desenvolvimento não é apenas 

promover o uso de procedimentos e estratégias eficazes de instrução, como 

também auxiliar o ato de refletir e rever as práticas de ensino de modo a construir 

novos conhecimentos. 

Aliado a estes processos informais de formação, surge a heteroformação que 

poderá ser complementar à autoformação. Estes processos são “conduzidos pelo 

pólo hétero inclui a educação, as influências sociais herdados da família, do meio 

social e a cultura das ações de formação inicial e contínua, etc.”, (Galvani, 2002). 

Assim considerando a autoformação um processo complexo onde se poderá 

diferenciar outros componentes, indica ainda a mesma como um processo tripolar 

onde o foco que recai na formação altera-se consoante o processo escolhido 

(heteroformação e ecoformação12). O mesmo autor refere ainda que a 

autoformação é constituída com base na “consciência e na retroação sobre as 

influências heteroformativas e ecoformativas”. 

  

                                                           
12 Galvani (2002) define como composta por influências físicas, climáticas, e interações físicas que dão 
forma à pessoa, incluindo a dimensão simbólica.  
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A5- Proposta de Modelo de Formação e Desenvolvimento 
Profissional 

5.1 Modelo F@R – Formação-Ação-Reflexão 

As questões centrais que se colocam face à integração das tecnologias em sala de 

aula, têm a ver diretamente com o que os professores são capazes de fazer em 

contexto real de trabalho com os seus alunos.  

Diversos fatores, nomeadamente de ordem pessoal, motivação, atitudes, 

contribuem para a utilização efetiva dos computadores na aprendizagem (Costa & 

Viseu, 2008). Contudo a preparação formativa dos mesmos, revela-se a chave para 

a utilização e integração das TIC, isto é, os conhecimentos e competências que 

efetivamente possuem sobre os modos de exploração das TIC nos processos de 

ensino aprendizagem. 

A mudança de paradigma de professor para orientador da aprendizagem, tem-se 

revelado um obstáculo a esta mudança. O processo de transmissão de 

conhecimento tendo por base os novos recursos tecnológicos, possuem um papel 

fundamental e poderoso para a estimulação e suporte da aprendizagem, onde o 

desafio se coloca na vertente professor orientador, isto é, menos centrado em si e 

cada vez mais centrado no aluno. 

Perante este cenário os autores, colocam a questão da constituição dos programas 

formativos, uma vez que se pretende a mudança de paradigma. A atitude dos 

professores face às tecnologias de alguma forma encontra-se intimamente ligada 

com os processos formativos, os objetivos da formação, a sua estrutura, as 

estratégias implementadas, e as oportunidades de aprendizagem que os 

professores puderam vivências, isto é, a vertente prática. 

Acreditam ainda que a integração do computador nas atividades letivas, encontra-

se mais dependente da mudança das crenças e do comportamento do professor, do 

que ao nível da sofisticação tecnológica. Esta constatação levou os autores a 

desenvolver um modelo de formação de professores para o uso das TIC: Modelo 

F@R: Formação-Ação- Reflexão. 

A ideia representada neste modelo é estruturada segundo a forma como os 

professores devem reconhecer os benefícios que o computador pode levar à sua 
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sala de aula, como potenciador de aprendizagens, com vista a mudança das 

práticas pedagógicas. 

Defende-se que o modo como é concedido o acesso à tecnologia estimulando a 

vertente reflexiva sobre as suas potencialidades, envolverá o professor em 

ambientes de aprendizagem concretos, proporcionando experiencias de 

manipulação das tecnologias, de interação social e de aprendizagem colaborativa. 

Num estudo realizado por Sampaio & Coutinho (2011), sobre a “Formação 

Contínua. Integração das TIC”, revelaram-se dados que se encontram em 

consonância com os dados referidos, nomeadamente no que toca à vertente 

demasiado teórica mencionada pelos professores participantes neste estudo, que 

os processos formativos comportam em detrimento da vertente prática.  

Detetadas as lacunas nos processos formativos de professores, que carecem de um 

aspeto inovador, em prejuízo dos modelos tradicionais onde a formação seria 

centrada na tecnologia e na aprendizagem de ferramentas, esquecendo-se a 

vertente curricular, encaram-se novos rumos, novas perspetivas. 

A proposta do Modelo F@R: Formação-Ação-Reflexão pretende que o 

desenvolvimento profissional de professores funcione como ponto de partida para 

o trabalho com os alunos (Ação), remetendo para situações concretas de 

exploração das tecnologias, que podem ocorrer nomeadamente em projetos 

curriculares de turma. Após as atividades desenvolvidas, estas serão 

oportunidades e objeto de reflexão da parte dos professores, analisando 

criticamente as estratégias e recursos, e a sua implicação nas práticas usais sem 

recurso a computadores, retirando os benefícios e os resultados atingidos aquando 

a utilização dos mesmos nos processos de ensino-aprendizagem, com a finalidade 

de se enaltecerem novas necessidades de formação. 

Os autores justificam a proposta recorrendo ao projeto IPETCCO13 (Peralta & 

Costa, 2007), projeto esse realizado em 2001-2002, com a finalidade de 

aprofundar a compreensão sobre o potencial das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) em termos da inovação das práticas pedagógicas em 

professores de escolas primárias de países do Sul da Europa. A investigação 

realizada foca o processo de inovação no ensino elementar, de forma a identificar 

                                                           
13 Investigation in Primary Education Teachers Confidence and Competence (COMENIUS, 2001-2002). 
Disponível em: http://www2.fpce.ul.pt/pessoal/ulfpcost/ipetcco/ 

http://www2.fpce.ul.pt/pessoal/ulfpcost/ipetcco/
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competências, conhecimentos e atitudes necessárias a uma utilização criativa e 

inovadora das Tecnologias. 

Os principais resultados deste projeto, que fundamentaram a proposta do novo 

modelo formativo foram: 

I) O pouco conhecimento dos professores inquiridos (amostra de cerca 

de 700 professores de Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Holanda) sobre o 

uso das TIC; 

II) Um uso, em geral, sem ligação explícita e clara com os objetivos 

sólidos de uma determinada aprendizagem; 

III) Algum conhecimento sobre como usar os computadores para 

diferentes atividades profissionais relacionadas como trabalho docente, mas 

não em relação ao uso em contexto educativo em sala de aula com os alunos; 

IV) A constatação de que as TIC ainda não mudaram de forma 

substancial as atitudes, os papéis e os modos de ensinar desses professores. 

 

A5.2 Fatores determinantes do processo de formação 

Peralta & Costa (2007), constataram que as razões apontadas para a não utilização 

das TIC em sala de aula, dividiam-se em duas naturezas distintas: de natureza 

cognitiva e de natureza afetiva. Deste modo, embora reconheçam a complexidade 

da separação destas naturezas, o objetivo centra-se em facilitar o trabalho a 

desenvolver com os professores em formação. Assim os processos de formação 

deverão de algum modo ter em conta: 

Componente Afetiva – Fatores relacionados com as perceções dos professores 

sobre as TIC, em geral, e em particular, com a sua utilidade e eficácia para a própria 

aprendizagem, tendo em conta: 

• Atitude geral face às TIC; 

• Expetativas sobre o seu uso em contextos de ensino e de aprendizagem; 

• Valor atribuído às TIC enquanto facilitadoras da aprendizagem; 

• Satisfação com os resultados; 

• Sentir-se bem preparado; 

• Sentir confiança. 
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Componente Cognitiva – Fatores relacionados com a mestria de um conjunto de 

conhecimentos e competências considerados necessários ao uso e exploração 

pedagógica das TIC, envolvendo: 

• Conhecimento da existência de diferentes soluções técnicas (programas, 

aplicações…); 

• Domínio dessas soluções; 

• Conhecimento dos modos de utilização das TIC para fins educativos 

diferenciados; 

• Experiência de uso das TIC em contextos educativos concretos; 

• Relação com o seu próprio desenvolvimento profissional; 

• Capacidade para trabalhar de forma colaborativa e para tomar a iniciativa; 

• A teoria de aprendizagem, a filosofia de ensino e o modelo didático 

subjacente à utilização pedagógica das TIC. 

 

A5.3 Pilares em que assenta a formação  

Os pilares centrais que sustentam o modelo de formação mencionado, dever-se-ão 

assentar em objetivos concretos de desenvolvimento profissional dos professores, 

para o uso crítico e claro das tecnologias de informação e comunicação nos 

processos de aprendizagem e no desenvolvimento dos seus alunos. Estes pilares 

são divididos em três domínio, que são: 

I) Visão – com o objetivo de levar os professores a questionarem o 

porquê, o para quê, e como usar as tecnologias em contexto educativo. A 

finalidade é do professor construi com o formador metas sobre o que é 

possível fazer no contexto em que trabalha, adquirindo informação específica 

sobre o modo de integração das tecnologias. 

II) Prática – com a finalidade de levar os professores à utilização efetiva 

das tecnologias nos diferentes contextos, onde trabalha com os seus alunos. 

Só com a experimentação e o uso efetivo das tecnologias com os alunos, os 

professores poderão adotar os métodos necessários à sua aplicação. Neste 

cenário espera-se que o formador auxilie os professores na criação das 

condições necessárias durante o processo. 
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III) Atitudes – com o objetivo de facilitar o processo de mudança das 

atitudes, face às tecnologias como suporte e estímulo da aprendizagem. O 

valor e o reconhecimento das potencialidades das TIC advém das 

experiências concretas (mencionadas no ponto anterior). Maior competência 

do professor, relacionada com as experiências exercidas, conferem maior 

confiança para a sua utilização e para a sua autoestima enquanto profissional. 

(Peralta & Costa, 2007) 

Estes três pilares sugerem a existência de uma interdependência, que remete 

para uma estrutura de reflexão e de partilha, onde o formador deverá ser o 

elemento agregador, sem a qual será complicada assegurar a efetiva apropria 

de saberes. (ver figura 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo estes pilares, o modelo de formação aqui proposto refere que a reflexão 

que os professores fazem sobre as suas práticas de ensino, e sobre as tecnologias, 

determina de alguma forma a sua ação em contexto (Costa & Viseu, 2008). Assim 

os objetivos que se propõe neste modelo são sinteticamente: 

• Fornecer uma visão global das potencialidades do uso fundamentado dos 

computadores no processo de ensino-aprendizagem; 

• Proporcionar o conhecimento de diversas aplicações e apoio tecnológico, 

com a finalidade de reforçar a componente afetiva, para o uso real das 

tecnologias; 

• Ajudar os professores a perceberem que o trabalho com as TIC, podem 

apoiar em concreto os processos de ensino-aprendizagem, constituindo em 

muitos casos uma resposta individual às necessidades dos alunos; 

Figura 4 Pilares em que se deve assentar a preparação dos professores para o uso das TIC. 
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• Contribuir para análise, seleção, organização e criação de um conjunto de 

recursos materiais de apoio ao desenvolvimento do trabalho com os alunos; 

• Contribuir para uma atitude colaborativa entre professores, promovendo 

uma reflexão conjunta do uso das TIC. 
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A6- Supervisão Pedagógica 

Sendo a temática que suporta a presente investigação, onde se procura conhecer as 

características de uma determinada amostra, para se compreender onde as 

potencialidades da Supervisão poderão atuar, sublinha-se que o seu campo 

desenvolveu-se significativamente, fazendo-se acompanhar pelas abordagens 

educativas e formativas que remetiam para processos heurísticos – reflexivos.  

Para a definição do conceito de supervisão pedagógica, encontram-se inúmeras 

abordagens, de diferentes autores. Aqui podemos abordar inicialmente o conceito 

de supervisor, segundo Alarcão et al. (2008) indicam como “alguém que influencia 

os processos de socialização, contribuindo para o alargamento da visão do ensino 

(para além da mera transmissão de conhecimentos), estimulando o 

autoconhecimento e a reflexão sobre as práticas, transmitindo conhecimentos uteis 

para a prática profissional.”. Isabel Alarcão & Tavares (2010) entendem a 

supervisão de professores como um “processos em que um professor, em princípio 

mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a 

professor no seu desenvolvimento humano e profissional. Depreende-se desta noção 

que a supervisão tem lugar num tempo continuado, pois só assim se justifica a sua 

definição como processo. Tem como objetivo orientação da prática pedagógica.” 

A supervisão rege-se pela sua natureza analítica, questionadora, interpretativa, 

teorizada e reflexiva, que se desenvolve em permanente discussão sobre a ação e 

os seus resultados, sendo estes suportes ao desenvolvimento profissional que é 

inerente a este campo.  

O objetivo da supervisão consiste assim no apoio e regulação aos processos 

formativos, preparando para: 

• A atuação em situações complexas, a exigir a adaptabilidade; 

• A observação crítica; 

• A problematização e a pesquisa; 

• O diálogo;  

• A experimentação de diferentes papéis; 

• O relacionamento plural e multifacetado; 

• Autoconhecimento relativo a saberes e práticas. (Alarcão et al., 2008) 
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 Em termos de desenvolvimento profissional a supervisão adquiriu uma dimensão 

colaborativa na medida que permite introduzir mecanismos de autoformação e 

autorreflexividade, junto de professores que cada vez mais sentem a necessidade 

de serem investigadores da sua própria prática. Deste modo a supervisão permite 

incutir nestes profissionais, a necessidade de auto questionarem-se inserindo 

processos de auto avaliação e de responsabilização das práticas. 

Este processo de supervisão deverá então respeitar a filosofia de ensino de 

professor, onde o supervisor deverá maximizar as capacidades do mesmo como 

pessoa e como profissional.  

A supervisão pedagógica comporta ainda diversas práticas/cenários que são 

definidas como a praxis, não devendo ser analisadas isoladamente. Os cenários 

então identificados são: cenário da imitação artesanal; cenário da aprendizagem 

pela descoberta guiada; cenário behaviorista; cenário clinico; cenário 

psicopedagógico; cenário pessoalista; cenário reflexivo; cenário ecológico; e 

cenário dialógico.  

Ainda referindo os possíveis cenários inerentes á supervisão, faz sentido em 

explorar mais o cenário clinico e cenário reflexivo, uma vez que ambos contribuem 

de forma importante para a supervisão em contexto de formação contínua de 

professores. 

6.1 Supervisão na Formação Contínua de Professores Desenvolvimento 
Profissional de Professores 

Atualmente o professor vê-se confrontado com novos paradigmas educacionais, 

que lhe exigem um profissionalismo que contemple uma multidimensionalidade e 

inteligência pedagógica, capaz de se adaptar a diversos contextos. Deste modo 

tenta-se afastar a conceção tradicional de professor, onde a teoria e a prática 

segundo Schön 1983, citado por (Alarcão et al., 2008) “deriva da prática reflexiva, 

integrando e recriando saberes fundadores do saber profissional, pelas interações 

que, no ato de ensinar, e nos momento de peri e pós-execução se estabelecem entre o 

saber, as pessoas e o contexto educativo.” 

Na literatura encontra-se inúmeras abordagens relativas à supervisão na formação 

inicial, contrastando com quase ausência relativa a esta temática na formação 

contínua. Roldão (2009) refere que a formação inicial é “…didática, teorizada, e por 
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isso supervisionadora do “aspirante” a professor;”, já a formação contínua é de 

índole “organizativo-relacional, praticista sem sustentação teórica, remetida à ação 

individual sem interferências, logo dispensadora de processos supervisivos (…)” O 

resultado desta visão reducionista, que não contempla o desenvolvimento 

profissional do professor como algo em constante evolução, é referido ainda como 

“ O principal efeito negativo (…) reside na legitimação que proporcione à larga 

permanência de práticas.” 

Anteriormente foram abordadas algumas temáticas relacionadas com a integração 

e formação em tecnologias, constata-se que o modelo de formação arquitetado por 

Costa & Viseu (2008) pretende estimular a vertente reflexiva das potencialidades 

do seu uso em sala de aula. Tal como foi relatado, a integração das tecnologias em 

sala de aula está relacionada fortemente com o que os professores são capazes de 

fazer com as mesmas em contexto real de trabalho. Assim exige-se planos de 

formação ajustados à realidade dos professores, de forma a desenvolver as suas 

capacidades reflexivas, proporcionando o confronto com a teoria e prática e 

momentos de experimentação. 

Nesta lógica, a supervisão pedagógica poderá fornecer um enorme contributo, não 

só pela sua natureza analítica, orientadora, mas sim pela sua vertente global, 

definida por Vieira et al. (2006) esta possui uma função reguladora entre a teoria e 

prática de processos de ensino aprendizagem. 

A supervisão poderá envergar de alguma forma por dois caminhos, nomeadamente 

na formação inicial focada no professor e na supervisão da formação contínua que 

trabalha o coletivo de professores.  

Ao nível da própria organização escolar, que evidencia a importância da 

supervisão na formação contínua, chamando à atenção para a força que é 

estabelecida pela escola enquanto organização para o triunfo da mesma, Isabel 

Alarcão (2009) . Deste modo o conceito de supervisão sofre um reajustamento 

onde a autora indica que para garantir a qualidade das práticas de ensino a 

supervisão deve ser considerada de uma forma global e não meramente dentro da 

sala de aula. Este envolvimento irá permitir que todos os agentes educativos 

tenham a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente, no sentido da 

própria organização também evoluir. O ajustamento do conceito já tinha sido 

indicado por Isabel Alarcão & Tavares, (2003) referindo que a supervisão é um 
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processo que inclui a “dinamização e o acompanhamento do desenvolvimento 

qualitativo da organização escolar” desenvolvendo “…suporte educacional dentro da 

organização escolar, através de contextos individuais ou coletivos”. 

Coloca-se ênfase na importância desta tríade: formação inicial; formação contínua 

e supervisão. Aqui revela-se o interesse deste acompanhamento do professor 

mesmo depois de “formado” tentando abalar a noção de professor teórico e de 

professor experiente.  

A supervisão na formação contínua constitui-se então uma nova abordagem, onde 

alguns traços característicos da supervisão na formação inicial se desvanecem: a 

figura do supervisor poderá desaparecer, mas os propósitos da supervisão nunca 

devem ser extintos, promovendo de alguma forma mecanismos de Auto 

supervisão, onde o supervisor poderá ser eventualmente um colega. Assim não 

existe a rigidez de um ser mais experiente do que o outro, podendo estar os dois 

aos mesmos nível, existindo um apoio mútuo. Acrescenta-se ainda que neste 

cenário, torna-se mais eficaz a modalidade clínica (fundamentada anteriormente) 

da supervisão. 

Todavia seja qual for a modalidade de supervisão, existe sempre dois entraves que 

são característicos destes processos: a criação de relações de confiança entre 

colegas e o conceito subentendido de avaliação. 

A questão que envolve a supervisão na formação inicial, remete para o facto de os 

professores aqui envolvidos trabalharem na sua maioria sobre o modelo de ensino 

tradicional, envolvendo-se pouco em processos criativos e contextualizados. 

Isabel Alarcão & Tavares (2010) convergem com a posição de Smyth, que 

considera dois tipos de supervisão: a supervisão geral e a supervisão clínica. De 

acordo com o autor a supervisão inicialmente dava mais ênfase aos processos de 

eficácia do ensino sem atribui muita importância ao principal ator deste processo – 

o professor. 

Considerando o professor o principal interveniente no processo educativo, dever-

se-á incutir no mesmo a capacidade de inovação e de tomada de decisão que 

advém de uma base comum, aqui muitas vezes referida – a reflexão. 

Para este fim compreenda-se que não deve existir ninguém externo a dizer o que 

esta correto ou incorreto, uma vez que se pretende que o professor neste estádio 

desenvolva processos proactivos que possam melhorar os seus resultados. 
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Smyth reforça ainda a importância da supervisão clínica em contexto de formação 

contínua, uma vez que esta assume como objetivo aliar a teoria à prática, 

refletindo-se sobre contextos reais, aferindo-se a lógica de emancipação (teacher 

empowerment). Refere ainda que um dos obstáculos que podem surgir e impedir 

este pressuposto é a resistência dos professores em permitirem a entrada na sua 

sala de aula. 

 Para a concretização deste objetivo, o mesmo autor refere que é necessário existir 

uma reformulação deste conceito, no sentido de se tomar consciência das 

vantagens deste processo para o desenvolvimento de professores, referindo ainda 

que as próprias instituições escolares devem ser impulsionadoras deste processo, 

“abrindo portas” às inovações que são necessárias, tornando os seus profissionais 

ativos na sua prática. 

A supervisão clínica surge então como uma alternativa, uma vez que o professor 

pode controlar o seu conhecimento pedagógico, envolvendo e promovendo 

processos autónomos e de colaboração, aliando a teoria à prática. Isabel Alarcão & 

Tavares (2010) referem que a grande diferença entre os dois tipos de supervisão 

consiste no facto da supervisão na formação inicial exercer o seu domínio de fora 

para dentro, impondo-se técnicas, práticas, e a supervisão na formação contínua já 

requer um processo inverso de dentro para fora, baseando-se na reflexão e 

observação das práticas reais. 

Refere-se ainda que os professores para mudarem algum fator inerente à sua 

prática têm que perceber a finalidade imediata e o sentido prático das ações em 

que se envolvem que pretendem conduzir à mudança.  

O processo em que se assenta a supervisão deverá então proporcionar a ajuda 

entre colegas, assente numa relação interpessoal saudável, autêntica, sincera, 

empática, permitindo o crescimento profissional dos intervenientes 

Neste sentido a grande área que a supervisão pretende influenciar e trabalhar é o 

desenvolvimento profissional de professores, considerando não apenas os 

candidatos a professores mas particularmente aqueles que já são profissionais em 

contexto, considerando aqui uma orientação mais colaborativa e menos 

hierárquica, á semelhança do que acontece na supervisão da formação inicial. 

Sullivan e Glautz (2000) citado por Isabel Alarcão (2009) refere duas 

características imprescindíveis para o funcionamento da supervisão: 
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• Democraticidade: supervisão com base na colaboração entre professores, 

na partilha de decisões e na reflexão da prática, voltada para a autoformação 

ou para profissionais mais autónomos. 

• Visão de liderança: promove os valores da democracia, desenvolvendo 

programas de supervisão com impacto, devendo desta forma incidir na 

melhoria do ensino e da aprendizagem. 

Neste sentido é importante refletir que quando se trabalha com professores 

queremos que estes sejam os veículos para a transmissão de conhecimento até aos 

alunos, onde se a ambição consiste na melhoria da qualidade da educação, temos 

que envolver os professores de forma positiva, democrática e reflexiva. 

Deste modo, e referindo particularmente a formação em TIC, deverá existir uma 

supervisão a priori e a posteriori capaz de perceber a importância desta temática 

junto dos principais atores, numa tentativa de refletirem sobre as práticas e sobre 

as mudanças de paradigmas ao nível educativo, exigidas socialmente. 

Na relação que é estabelecida no processo de supervisão, é importante referir 

quais os papéis que são incutidos aos supervisores. Deste modo refere-se ao 

supervisor como uma pessoa que “incentiva os professores a trabalharem juntos 

como colegas, que ostente uma atitude aberta ao questionamento e 

transformação,(Alarcão, 2009). 

Nesta conceção refere-se ainda que o supervisor não impede a atuação, mas sim 

cria as condições para os professores reflitam e trabalhem de uma forma 

colaborativa, com base na crítica e com espirito de investigação, não de índole 

académica mas sim pequenas pesquisas que irão contribuir para a transformação, 

sendo estas referências muito necessárias atualmente. 

Quando é referenciada a importância da supervisão num modo mais global, com 

objetivos muito definidos e direcionados para a reflexão das práticas, devemos 

pensar que a escola enquanto um todo deverá contribuir para estes objetivos.  

6.2 Professor Reflexivo – Uma abordagem de desenvolvimento profissional, 
em Supervisão. 

Quanto ao papel da supervisão na formação contínua de professores, um estudo 

exploratório de Vieira & Marques (2002)definiram-se alguns critérios, como ponto 
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de partida, que complementam e enriquecem este processo de supervisão a 

posteriori. 

Sendo a qualidade das práticas dos professores um tema que atualmente é muito 

discutido, o enfoque nas práticas e atividades reflexivas emerge, uma vez que não 

podemos ficar inertes face à evolução da sociedade. 

 Afirma-se a necessidade de existir uma base assente em valores de supervisão que 

contemple a monitorização, avaliação e planeamento das práticas formativas, 

sendo imprescindível a definição de critérios comuns. 

O professor reflexivo encontra-se assim nos discursos da atualidade, e ganha 

ênfase quando se fala em supervisão, remetendo sempre para a qualidade das 

práticas pedagógicas, sendo estas avaliadas com referência a critérios construídos 

com base nas questões reflexivas. Assim o conceito de professor reflexivo deve 

contemplar a investigação sobre a prática como meio para a (re) estruturar, e não 

servir apenas como fundamentação das ações tomadas. 

Quando um professor reflete sobre uma ação são acionados outros mecanismos 

que remetem para um processo de investigação-ação, onde segundo Stenhouse 

(1975) citado por Oliveira & Serrazina (2002) deve compreender: 

• Questionamento sistemático sobre as suas práticas, numa perspetiva de 

desenvolvimento profissional; 

• Capacidade de analisar a sua própria prática; 

• Capacidade de questionar a teoria, aplicando-a na prática; 

• Abertura à observação da sua prática por parte de outros professores, 

discutindo-se posteriormente o observado, com a finalidade de melhorar a 

qualidade de ensino. 

Neste sentido o professor investigador deve possuir a capacidade de analisar a 

teoria confrontando-a com a sua prática diária de ensino, analisando e criticando 

cada uma destas vertentes. Oliveira & Serrazina (2002) chamam à atenção para o 

facto de existirem “zonas determinadas da prática – incerteza, caráter único e 

conflito de valores” que precisam de intervenções flexíveis que possibilitem um 

ajustamento entre o que o professor acredita e o que é pedido externamente. 

Na mesma linha reforçar e chamar à atenção para a implementação destas práticas 

reflexivas, quanto à sua natureza e/ou finalidade. Neste sentido refere que deverá 

existir uma preocupação no sentido de se tentar perceber que forças se encontram 
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por detrás da inclusão destas práticas: se estas surgem no sentido de interesse da 

escola, onde esta de certa forma tenta impor inovações através de agentes externos 

(Vieira & Marques, 2002) 

Sabemos que as reformas educativas são introduzidas num mecanismo top-down, 

onde muitas vezes os contextos escolares não se encontram preparados para as 

receber, sendo estes vistos como “consumidores” das novas abordagens 

pedagógica. 

Vieira & Marques (2002) apontam algumas proposições consideradas relevantes, 

no sentido de se compreender esta nova abordagem sobre o potencial reflexivo, 

que destaca ser de natureza complexa e que não permite fácil aplicação, no sentido 

que envolve outros fatores tais como: políticos, sociais, institucionais, entre outros. 

As autoras sublinham ainda a importância do contexto escolar que envolve o 

professor, que deverá ser um meio facilitador para o professor se desenvolver 

como profissional. Neste aspeto a reflexão deverá ser mediada entre o professor e 

os objetivos pedagógicas que sustentam a filosofia da escola. O que se pretende 

referir neste sentido, é que as direção da transformação que se pretende nas 

práticas encontram-se muitas vezes associadas à natureza da própria instituição. 

Reforçam ainda um outro aspeto que é considerado fundamental quando se 

discute as questões da reflexão, que consiste no facto de existirem limitações à 

ação educacional que deve, incluir uma não repressão e não descriminação, uma 

vez que se considera a reflexão sobre a prática repleta de valores pessoais e 

ideológicos. A prática reflexiva não deverá, por estes mesmos motivos, legitimar 

qualquer tipo de ação, reforçando neste sentido a importância dos valores da 

democracia referidos anteriormente. 

A abordagem reflexiva assumida neste contexto deverá contemplar assim o espaço 

escolar, sendo este privilegiado para a ocorrência de mudanças individuais e 

coletivas, sendo que só faz sentido todo este processo, baseado na supervisão, se 

pretender maximizar a autonomia do professor, se a sua conceção de ensino for 

baseada na promoção da autonomia do aluno. 

Para a construção das bases que sustentassem um programa de desenvolvimento 

de professores, definiram-se critérios com base nas más experiências em 

desenvolvimento profissional, identificando também aspetos que seriam boas 

pistas para a elaboração dos critérios,(Vieira & Marques, 2002). 
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Deste modo os critérios definidos foram: hipóteses; objetivos; tarefas; conteúdo, 

papéis e discurso. Deve-se considerar estes critérios (embora possam ser 

ajustados à realidade de cada situação) para o sucesso e qualidade do 

desenvolvimento de professores. 

A construção destes critérios teve por base os pressupostos e objetivos da 

formação reflexiva de professores, onde o papel da supervisão consiste em avaliar 

em que medida os pressupostos e objetivos são realizados, uma vez que a sua 

ausência de uma determinada prática, determina-se que a abordagem não é 

refletiva ou emancipatória por natureza. Deste modo, as autoras referem que os 

critérios de alguma forma estão associados, o que a ausência ou presença de um 

afeta os restantes. 

Assim nas hipóteses, define-se que o desenvolvimento das práticas do professor, 

encontram-se de forma explícita ou implícita baseada em hipóteses, onde a 

natureza da escola/instituição e da própria formação de professores, volta a ser 

considerado fundamental. Neste critério, refere-se ainda que a formação de 

professores deve ser vista como um processo contínuo que visa uma 

transformação pessoal e social. 

Nos objetivos, temos que ter em conta que quando os definimos, devemos orientá-

los para um determinado fim. Refere-se ainda que se deve promover a 

transformação no sentido de se implementar a pedagogia para autonomia. Para 

este fim, é necessário envolver-se neste processo formativo: 

• Conhecimento do conteúdo; 

• Conhecimento pedagógico; 

• Capacidade de agir; 

• Capacidade de autorregular; 

• Assumir uma postura critica face aos contextos e à instituição. 

As tarefas assumem uma grande importância uma vez que as mesmas determinam 

de alguma forma o sucesso do desenvolvimento do professor. Dentro das tarefas 

propostas, existem um conjunto de fatores que não devem ser descurados na 

formação: 

• Transparência: deve-se transmitir de uma forma clara os objetivos; etapas; 

exigência; valor potencial; limitações e avaliação das tarefas propostas aos 

professores. 
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• Integração da teoria-prática: este aspeto revela-se imprescindível no 

desenvolvimento do professor. Deve-se entender que só a prática envolve 

ciclos de reflexão, e poderá até constituir-se como veiculo para nova teoria. 

Deste modo é importante enaltecer os aspetos experienciais dos professores, 

com o objetivo de dar sentido à teoria. Aqui podemos distinguir duas formas 

de fazer esta integração: de forma direta, que consiste no envolvimento no 

ensino em contexto real; e de forma indireta, que é caraterizada pela leitura 

de artigos e observação de aulas. 

•  Consistência: define-se pela congruência entre os objetivos propostos e os 

processo adotados. Tem que existir a preocupação de se manter alguma 

credibilidade formativa junto dos professores. 

• Organização: determina os espaços, recursos, o tempo deve ser adequado 

aos objetivos a serem trabalhados, conteúdos, entre outras. 

O conteúdo, também é definido como critério, onde se assenta grande parte da 

reflexão. Este critério e a sua respetiva análise, constitui-se o foco da reflexão do 

desenvolvimento profissional, onde o conhecimento; habilidades; e as atitudes 

inscritas nos objetivos constituem as áreas principais. Contudo é fundamental que 

neste critério tenha-se em conta: 

• Relevância: é importante questionar até que ponto os conteúdos dos 

programas de professores consideram: os conhecimentos já adquiridos dos 

professores; conhecimento da área a tratar; que contributos podem dar para 

às práticas e à pedagogia para a autonomia. 

• Progressão: deve-se verificar até que ponto as práticas de 

desenvolvimento consideram a transformação, isto é, até que ponto o 

conteúdo dos programas consiste num meio facilitador à construção de 

novas práticas. 

Como critério temos ainda os papéis, que dão enfoque às assimetrias entre 

formador e professor, sendo esta considerada um aspeto importante uma vez que 

a mesma não deve reduzir o papel do professor a passivo, isto é, a mero 

consumidor de conhecimento. Aqui o papel do formador deve ser de ajudar a 

incutir a responsabilidade aos professores de serem críticos e produtores de 

conhecimento pedagógico. A refletividade, (inter) subjetividade; negociação e 

regulação são aspetos a considerar: 
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• Reflexividade: este mecanismo determina o papel dos professores e o seu 

potencial emancipatório, que varia de acordo com os níveis de criticidade. 

Neste aspeto podemos ter uma reflexão a um nível mais técnico, que 

pretende realizar objetivos a curto prazo, onde o professor reflete sobre “o 

que fazer?” “ Como posso melhorar a minha prática?”.  

Centrando-se em pressupostos, predisposições e resultados do professor, 

que se interroga, no sentido de explicar a sua ação; que efeito a mesma 

exerceu, entre outras, temos o nível prático. 

O nível crítico (emancipatório), compreende as dimensões éticas, sociais e 

politicas que esta de alguma forma relacionadas com o contexto: “Como é que 

a minha ação se relaciona com o contexto onde é desenvolvido?” “ Que 

restrições existem na minha liberdade para a eficácia daquilo que faço?”. 

• (Inter) subjetividade: refere que a construção do conhecimento 

profissional relaciona os processos a nível pessoal e social, que envolvem a 

descrição, interpretação, confrontação e reconstrução da prática educacional. 

Neste sentido os papéis devem ser (re) definidos através da interação 

significativa que relaciona tanto o coletivo como o coletivo. 

• Negociação: o poder emancipatório aqui referido requer que se envolvam 

processos de colaboração entre professores na construção de significados, 

discursos e decisões que irão determinar de certa forma a aprendizagem. A 

negociação requer sempre algum grau de autonomia, onde o currículo deverá 

ser construído/ajustado conforme a praxis e não como produto de 

aprendizagem “pronto a consumir”. 

• Regulação: para se estimular de forma adequada a autonomia do professor, 

esta deve conter a participação crítica da supervisão da sua própria 

aprendizagem e do contexto onde esta se desenvolveu. 

Como último critério definido temos o discurso, onde se evoca a qualidade da 

comunicação, que influência fortemente a qualidade do processo de 

desenvolvimento profissional, especialmente quando se refere o valor do grau de 

democracia. 

Dada a complexidade que envolve todo o processo de desenvolvimento das 

práticas de professores critérios encontram-se de alguma forma 
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ausentes/presentes dos programas de formação, influenciam a ausência/presença 

dos restantes critérios/hipóteses.  
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Anexo B - Testes estatísticos realizados em SPSS – Análise 
inferencial 

Testes do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico 

 
 Associação Tipo de uso * Áreas disciplinares Crosstabulation 

Count 

 Áreas disciplinares 

Total Ciêntifica Não cientifica 1º ciclo 

Tipo de uso Programas 4 20 33 57 

Objetos 8 26 22 56 

Ambos 11 33 50 94 

Total 23 79 105 207 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,906a 4 ,297 

Likelihood Ratio 5,034 4 ,284 

Linear-by-Linear Association ,215 1 ,643 

N of Valid Cases 207   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,22. 

 
 Associação - Tipo de uso * Tipo de formação   

Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Tipo de uso * tipo de 

formação 

191 99,5% 1 ,5% 192 100,0% 
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Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,147   ,389 

Cramer's V ,104   ,389 

Interval by Interval Pearson's R ,028 ,070 ,383 ,702c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,004 ,071 ,056 ,956c 

N of Valid Cases 191    
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Associação do tipo de uso pela carreira docente 

 
 

Tipo de uso * Tipo de formação Crosstabulation 

Count 

 Tipo de formação 

Total Certificada Não certificada Ambos 

Tipo de uso Programas 32 10 7 49 

Objetos 26 12 12 50 

Ambos 59 13 20 92 

Total 117 35 39 191 

Ranks 

 1D - Faz uso das TIC em sala 

de aula? N Mean Rank Sum of Ranks 

9A - Diga-nos qual o seu 

tempo de serviço: 

Não 24 116,08 2786,00 

Sim 216 120,99 26134,00 

Total 240   

Test Statisticsa 

 

9A - Diga-nos 

qual o seu 

tempo de 

serviço: 

Mann-Whitney U 2486,000 

Wilcoxon W 2786,000 

Z -,340 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,734 
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 3C - Qual o nível de 

certificação? N Mean Rank 

9A - Diga-nos qual o seu tempo de 

serviço: 

Nível 1 98 82,55 

Nível 2 52 83,27 

Nível 3 10 46,05 

Total 160  

 
 

Test Statisticsa,b 

 9A - Diga-nos qual o seu 

tempo de serviço: 

Chi-Square 6,402 

df 2 

Asymp. Sig. ,041 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 3C - Qual o nível de 

certificação? 

 
 

Associação tempo de serviço e processos informais (autoformação)  

Ranks 

 [Auto-formação] 7C - Das 

vertentes formativas não-

certificadas que se seguem, a 

qual ou a quais recorre ou já 

recorreu? N Mean Rank Sum of Ranks 

9A - Diga-nos qual o seu 

tempo de serviço: 

Não 35 34,56 1209,50 

Sim 46 45,90 2111,50 

Total 81   
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Associação entre construção de objetos (alunos) e fase de carreira docente  

Test Statisticsa 

 9A - Diga-nos qual o 

seu tempo de serviço: 

Mann-Whitney U 579,500 

Wilcoxon W 1209,500 

Z -2,223 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,026 

a. Grouping Variable: [Auto-formação] 7C - Das vertentes 

formativas não-certificadas que se seguem, a qual ou a 

quais recorre ou já recorreu? 

 

Ranks 

 5D - Os seus alunos 

constroem Objetos de 

Aprendizagem no âmbito da 

sua disciplina? N Mean Rank Sum of Ranks 

9A - Diga-nos qual o seu 

tempo de serviço: 

Não 65 73,82 4798,00 

Sim 91 81,85 7448,00 

Total 156   

Test Statisticsa 

 

9A - Diga-nos 

qual o seu 

tempo de 

serviço: 

Mann-Whitney U 2653,000 

Wilcoxon W 4798,000 

Z -1,136 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,256 

a. Grouping Variable: 5D - Os seus alunos 

constroem Objetos de Aprendizagem no 

âmbito da sua disciplina? 
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Associação Tipo de formação * tipo de uso 
 
 
 
 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,128a 4 ,389 

Likelihood Ratio 4,243 4 ,374 

Linear-by-Linear Association ,148 1 ,701 

N of Valid Cases 191   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,98. 

 

Associação da utilização ou não utilização pela carreira 
docente 

 

Test Statisticsa 

 9A - Diga-nos qual o 

seu tempo de serviço: 

Mann-Whitney U 2486,000 

Wilcoxon W 2786,000 

Z -,340 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,734 

 

Associação do tipo de uso pela carreira docente 

Test Statisticsa,b 

 

9A - Diga-nos 

qual o seu 

tempo de 

serviço: 

 

Count 

 Tipo de uso 

Total Programas Objetos Ambos 

Tipo de 

formação 

Certificada 32 26 59 117 

Não certificada 10 12 13 35 

Ambos 7 12 20 39 

Total 49 50 92 191 
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Chi-Square ,834 

df 2 

Asymp. Sig. ,659 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: VAR00004 

 

Ranks 

 Tipo de uso N Mean Rank 

9A - Diga-nos qual o seu tempo 

de serviço: 

Programas 59 101,92 

Objetos 58 110,02 

Ambos 98 110,47 

Total 215  

Associação entre ter ou não formação TIC e 
carreira docente 

Test Statisticsa 

 9A - Diga-nos qual o 

seu tempo de serviço: 

Mann-Whitney U 2893,000 

Wilcoxon W 3421,000 

Z -1,230 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,219 

a. Grouping Variable: 1C - Possui formação em TIC? 
 

Associação entre o tipo de formação e carreira 
docente 

 

Test Statisticsa,b 

 

9A - Diga-nos 

qual o seu 

tempo de 

serviço: 

Chi-Square 9,688 

df 2 

Asymp. Sig. ,008 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: VAR00003 
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Associação Formação – construção de objetos 

[Construídos por si.] 3D - Os objetos de aprendizagem utilizados por si, em sala de aula são: * Tipo de 

formação Crosstabulation 

Count 

 Tipo de formação 

Total Certificada Não certificada Ambos 

[Construídos por si.] 3D - Os 

objetos de aprendizagem 

utilizados por si, em sala de aula 

são: 

Não 17 11 4 32 

Sim 69 27 29 125 

Total 86 38 33 157 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,126a 2 ,210 

Likelihood Ratio 3,160 2 ,206 

Linear-by-Linear Association ,292 1 ,589 

N of Valid Cases 157   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,73. 

 

Associação- Formação – Construção de objetos alunos 

5D - Os seus alunos constroem Objetos de Aprendizagem no âmbito da sua disciplina? * VAR00003 

Crosstabulation 

Count 

 Tipo de Formação 

Total Certificada Não certificada Ambos 

5D - Os seus alunos constroem 

Objetos de Aprendizagem no 

âmbito da sua disciplina? 

Não 35 17 14 66 

Sim 51 21 19 91 

Total 86 38 33 157 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,179a 2 ,914 

Likelihood Ratio ,179 2 ,915 

Linear-by-Linear Association ,066 1 ,797 

N of Valid Cases 157   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,87. 

 

Associação entre as áreas lecionadas e o tipo de uso 

Áreas disciplinares * tipo de uso Crosstabulation 
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Count 

 Tipo de uso 

Total Programas Objetos Ambos 

Áreas 

disciplinares 

Cientifico 4 8 11 23 

Não 

cientifico 

20 26 33 79 

1º Ciclo 33 22 50 105 

Total 57 56 94 207 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,906a 4 ,297 

Likelihood Ratio 5,034 4 ,284 

Linear-by-Linear Association ,215 1 ,643 

N of Valid Cases 207   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,22. 

 

Associação entre o tipo de formação e a área a lecionar 

Áreas disciplinares * tipo de formação Crosstabulation 

Count 

 Tipo de formação 

Total Certificada Não certificada Ambos 

Áreas 

disciplinares 

Cientifico 18 4 0 22 

Não 

cientifico 

47 15 15 77 

1º Ciclo 59 21 24 104 

Total 124 40 39 203 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,950a 4 ,139 

Likelihood Ratio 10,985 4 ,027 

Linear-by-Linear Association 3,969 1 ,046 

N of Valid Cases 203   
a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,23. 
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Testes do 3º ciclo e Ensino Secundário 

Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Áreas disciplinares * Tipo 

de uso 

306 82,9% 63 17,1% 369 100,0% 

 
 

VAR00001 * VAR00004 Crosstabulation 

Count 

 Tipo de uso 

Total Programas Objetos Ambos 

Áreas 

disciplinares 

Cientifica 18 43 76 137 

Não 

Cientifica 

11 73 50 134 

Ed. fisica 4 28 3 35 

Total 33 144 129 306 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,204a 4 ,000 

Likelihood Ratio 37,793 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,217 1 ,000 

N of Valid Cases 306   
a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,77. 
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Associação do tipo de formação e tipo de uso 

Associação da utilização ou não utilização pela carreira docente 

Test Statisticsa 

 9A - Diga-nos qual o seu tempo de 

serviço: 

Mann-Whitney U 4193,500 

Wilcoxon W 4571,500 

Z -,711 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,477 

 

 
  

Tipo de formação  *  Tipo de uso  Crosstabulation 

Count 

 Tipo de uso 

Total Programas Objetos Ambos 

Tipo de 

formação 

Certificada 19 85 74 178 

Não certificada 11 17 19 47 

Ambos 7 31 41 79 

Total 37 133 134 304 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,040a 4 ,060 

Likelihood Ratio 8,065 4 ,089 

Linear-by-Linear Association 1,079 1 ,299 

N of Valid Cases 304   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

5,72. 
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Associação do tipo de uso pela carreira docente 

 

 

 

 

 

 

 

Ranks 

 Tipo de uso N Mean Rank 

9A - Diga-nos qual o seu 

tempo de serviço: 

Programas 39 153,10 

Objetos 155 170,30 

Ambos 143 171,93 

Total 337  
 

Associação entre ter ou não formação TIC e carreira docente 

 

 

 

 

 

 

 

Associação entre o tipo de formação e carreira docente 

Ranks 

 tipo de formação N Mean Rank 

9A - Diga-nos qual o seu tempo 

de serviço: 

Certificada 187 178,89 

Não certificada 94 154,16 

Ambos 83 222,73 

Total 364  
Test Statisticsa,b 

Test Statisticsa,b 

 
9A - Diga-nos qual o 

seu tempo de 

serviço: 

Chi-Square 1,319 

df 2 

Asymp. Sig. ,517 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: VAR00004 

 

Test Statisticsa 

 9A - Diga-nos qual o seu 

tempo de serviço: 

Mann-Whitney U 4804,500 

Wilcoxon W 5750,500 

Z -3,398 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Grouping Variable: 1C - Possui formação em TIC? 
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9A - Diga-nos qual 

o seu tempo de 

serviço: 

Chi-Square 21,141 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: VAR00003 

 

 

8A - Qual a sua atual situação 

profissional? * 1D - Faz uso das TIC 

em sala de aula? Crosstabulation 

Count 

 1D - Faz uso das TIC em sala de aula? 

Total Não Sim 

8A - Qual a sua atual situação 

profissional? 

Quadro 16 203 219 

Nomeação definitiva 7 84 91 

Contratado 5 53 58 

Total 28 340 368 

 
 

Associação - Formação – construção de objetos 

[Construídos por si.] 3D - Os objetos de aprendizagem utilizados por si, em sala de aula 

são: * VAR00003 Crosstabulation 

Count 

 Tipo de formação 

Total Certificada Não certificada Ambos 

[Construídos por si.] 3D - Os 

objetos de aprendizagem 

utilizados por si, em sala de 

aula são: 

Não 24 16 5 45 

Sim 137 52 67 256 

Total 161 68 72 301 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,566a 2 ,023 

Likelihood Ratio 7,841 2 ,020 

Linear-by-Linear 

Association 

1,230 1 ,267 

N of Valid Cases 301   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,17. 

 

Associação - Formação – Construção de objetos alunos 

5D - Os seus alunos constroem Objetos de Aprendizagem no âmbito da sua disciplina? * tipo 

de formação Crosstabulation 

Count 

 tipo de formação 

Total Certificada Não certificada Ambos 

5D - Os seus alunos 

constroem Objetos de 

Aprendizagem no âmbito da 

sua disciplina? 

Não 36 25 16 77 

Sim 125 43 56 224 

Total 161 68 72 301 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,772a 2 ,056 

Likelihood Ratio 5,473 2 ,065 

Linear-by-Linear Association ,194 1 ,660 

N of Valid Cases 301   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,40. 
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Associação entre áreas científicas/não cientificas/e.fisica e utilização tipo TIC 

Tipo de uso * Áreas Disciplinares  Crosstabulation 

Count 

 
Áreas Disciplinares 

Total Cientifica 

Não 

cientifica Ed. Física 

Tipo de uso Programas 18 11 4 33 

Objetos 43 73 28 144 

Ambos 76 50 3 129 

Total 137 134 35 306 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,204a 4 ,000 

Likelihood Ratio 37,793 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,217 1 ,000 

N of Valid Cases 306   
a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,77. 

 

Associação- Formação e áreas disciplinares 

Tipo de formação * áreas disciplinares Crosstabulation 

Count 

 
Disciplinas 

Total Cientifica 

Não 

cientifica Ed. Física 

Tipo de 

formação 

Certificada 73 71 25 169 

Não certificada 23 17 6 46 

Ambos 34 34 7 75 

Total 130 122 38 290 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,037a 4 ,729 

Likelihood Ratio 2,113 4 ,715 

Linear-by-Linear Association ,759 1 ,384 

N of Valid Cases 290   
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Tipo de formação * áreas disciplinares Crosstabulation 

Count 

 
Disciplinas 

Total Cientifica 

Não 

cientifica Ed. Física 

Tipo de 

formação 

Certificada 73 71 25 169 

Não certificada 23 17 6 46 

Ambos 34 34 7 75 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,03. 

 

 

[Auto-formação] 7C - Das vertentes formativas não-certificadas que se 

seguem, a qual ou a quais recorre ou já recorreu? * área disciplinar 

Crosstabulation 

Count 

 
Áreas disciplinares 

Total Científico 

Não 

científico Ed. fisica 

[Auto-formação] 7C -  88 75 24 187 

Total 88 75 24 187 
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Resumo - Resultados da análise inferencial 

1º Ciclo e 2º Ciclo do Ensino Básico 

Variáveis Tipo de utilização Sig. 

Área disciplinar  Não associado  0.297  

Tipo de Formação  Não associado  0.389  

 

Variáveis Fases de Carreira Docente Sig. 

Tipo de formação  Associado  0.008  

Níveis de certificação  Associado  0.041  

Processos de autoformação  Associado  0.021  

Tipo de utilização  Não associado  0.659  

  

Variáveis Construção de objetos 
(professores) 

Sig. 

Tipo de formação  Não associado 0.210  

  

Variáveis Construção de objetos 
(alunos) 

Sig. 

Tipo de formação  Não associado 0.914 

  

3º Ciclo e Ensino Secundário 

Variáveis Tipo de utilização Sig. 

Área disciplinar  Associado  0.000  

Tipo de Formação  Não associado  0.060  
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Variáveis Fases de Carreira Docente Sig. 

Tipo de formação  Associado  0.000  

Tipo de Utilização  Não associado  0.547  

Processos de autoformação  Associado  0.012  

  

Variáveis Construção de objetos 
(professores) 

Sig. 

Tipo de formação  Associado  0.023 

   

Variáveis Construção de objetos 
(alunos) 

Sig. 

Tipo de formação  Não associado  0.056  
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Anexo C- Guião da entrevista 

Guião da Entrevista Semiestruturada 

Objetivos Gerais 

 

•  Conhecer de que forma os professores introduzem as TIC no currículo. 

 

• Identificar as estratégias de ensino subjacentes à aplicação das TIC em sala 

de aula. 

 

• Perceber que importância as TIC possuem nas aprendizagens dos alunos. 

 

• Conhecer e compreender os processos de formação formal e/ou informal. 

 

• Identificar necessidades de formação. 



174 
 

  



175 
 

Preparação da entrevista 

 

  

Passos necessários Descrição 

1. Enquadramento da 
entrevista 

 
 
 
 
 
 
 

1- Objetivos da 
entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Entrevistados 

 
. Esta investigação pretende conhecer de que forma a 
formação (formal e/ou informal) influencia a utilização 
de programas educativos e objetos de aprendizagem em 
contexto educativo, no Ensino Básico e Secundário. 
Deste modo, pretende-se descrever processos de 
formação que os professores realizam neste âmbito, 
bem como o tipo de utilização efetiva de materiais 
digitais em sala de aula.  
 
 
. Conhecer de que forma os professores introduzem as 
TIC no currículo. 
 
. Identificar as estratégias de ensino subjacentes à 
aplicação de materiais digitais. 
 
. Conhecer os processos de formação frequentados. 
 
. Identificar necessidades de formação no domínio das 
TIC. 
 
 
 
Professores do Ensino Básico e Ensino Secundário: 
. Diferentes escolas; 
.Número de entrevistados (4); 
.Diferentes áreas disciplinares. 
 
Duração da entrevista: aproximadamente 20 minutos 
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Bloco Objetivos Questões Notas/observações 

 
 
 
 

Legitimação 
da entrevista 

- Solicitar a autorização 
para a realização da 
entrevista, garantindo a 
confidencialidade dos 
dados; 
 
- Dar a conhecer ao 
entrevistado os 
propósitos e objectivos 
do trabalho; 
 
- Sublinhar a 
importância da 
participação do 
entrevistado para o 
sucesso do trabalho; e 
 
- Disponibilizar os 
dados recolhidos. 
 

- Encontro-me a frequentar 
o Mestrado em Ciências da 
Educação na área a 
Supervisão Pedagógica, e a 
minha investigação 
pretende conhecer os 
processos de formação que 
frequenta ou frequentou no 
âmbito das TIC, bem como a 
sua utilização em sala de 
aula, sendo fundamental a 
sua colaboração, para a 
concretização deste estudo. 
Os dados recolhidos serão 
posteriormente tratados de 
forma a garantir a maior 
confidencialidade e 
anonimato. 
 

- Proporcionar ao 
entrevistado um 
ambiente de 
conforto, que lhe 
permita estar á 
vontade para falar 
livremente sobre a 
temática a tratar. 
 
- Pedimos 
autorização para 
gravar a entrevista. 

 
 
 
 
 

Utilização de 
programas 

educativos e 
objetos de 

aprendizagem 
em Contexto 

Educativo. 
 

- Perceber de que forma 
os professores integram 
os materiais digitais na 
planificação da sua aula, 
e que estratégias 
utilizam durante essa 
aplicação. 
 
- Perceber se as 
competências a 
alcançar pelos alunos, 
indicadas pela DGIDC, 
no âmbito das TIC no 
Ensino Básico, são 
concretizadas e/ou 
trabalhadas. 
 
- Identificar vantagens 
e/ou desvantagens do 
uso das TIC nos 
processos de ensino- 
aprendizagem. 
 
- Conhecer se o suporte 
prestado pelos objetos 

- Como introduzem as TIC 
nas atividades curriculares? 
 

- Conhecer o modo 
de planificação da 
aula- 
 

- Qual/quais as estratégias 
de ensino que utiliza 
aquando da aplicação dos 
materiais digitais em sala 
de aula? 
 

- Conhecer que tipo 
de tarefas o aluno 
desenvolve. 
 

- Que competências, os 
programas educativos 
desenvolvem nos seus 
alunos? E os Objetos de 
aprendizagem? 
 

- Conhecer os efeitos 
pedagógicos dos 
programas 
educativos e dos 
objetos de 
aprendizagem nos 
alunos. 
 

- Procura também 
desenvolver competências 
em TIC nos alunos, quando 
realiza as tarefas letivas? 
 

- Perceber se para 
além das atividades 
letivas que aplica, 
procura desenvolver 
competências 
concretas em TIC. 
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de aprendizagem, são 
importantes à 
aprendizagem dos 
alunos. 

- Que importância atribui às 
TIC, no momento da 
aprendizagem? 
 

- Conhecer possíveis 
benefícios das TIC, 
nas aprendizagens 
dos alunos. 
 

  - Considera os objetos de 
aprendizagem materiais 
importantes para a 
lecionação? 

- Conhecer a 
importância do uso 
dos objetos de 
aprendizagem? 
 
- Saber se reutiliza e 
partilha os objetos 
de aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação 
Contínua em 

TIC 

- Identificar o processo 
pelo qual o professor 
obteve o certificado. 
 
- Identificar possíveis 
necessidades de 
formação, antes e após 
a mesma. 
 
- Perceber se a 
formação que o 
professor possui 
colmatou as 
necessidades sentidas. 
 
- Perceber se 
futuramente o 
professor pretende 
obter mais formação na 
área da TIC, ou numa 
outra área mais 
específica ligada à 
utilização das TIC em 
contexto educativo. 

 
- Que competências foram 
trabalhadas no processo de 
formação? 
 
- Da formação que teve, 
alterava ou acrescentava 
algum aspeto que considere 
importante? 
 
- Atualmente, sente 
necessidades de formação 
na área das TIC? 
 
 
- A formação oferece bases 
para a utilização concreta 
de programas educativos 
em sala de aula? E para a 
construção de objetos de 
aprendizagem digitais? 
 
 

- Conhecer que 
competências são 
trabalhadas na 
formação em TIC. 
 
- Conhecer se existe 
lacunas na formação 
que adquiriu, 
mencionando 
aspetos.  
 
 
-  Se sim, quais? 
Como pensa 
ultrapassá-las? 
 
 

 
 

Processos de 
formação 

informal em 
TIC 

 - Como realiza os processos 
de auto-formação? 
 
- Quais os motivos que o 
leva a realizarem processos 
de formação informais? 
 

- Conhecer os 
mecanismos 
envolvidos no 
processo de auto-
formação. 
- Identificar as 
razões que levam a 
realizar este 
processo formativo. 
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Sistema 
Educativo 

 
(TIC e 

Formação) 

 
- Conhecer de uma 
forma geral, o 
panorama atual das TIC 
e das possibilidades de 
Formação que os 
professores dispõe. 

 
- Ao nível do nosso Sistema 
Educativo, que reflexão faz 
sobre a utilização das TIC 
nos processos de ensino-
aprendizagem, e o suporte 
formativo que é 
disponibilizado aos 
professores? 
 

- Conhecer que 
perspetiva o 
professor tem sobre 
o trabalho 
desenvolvido nestas 
temáticas, 
contrastando com as 
teorias 
desenvolvidas 
nomeadamente a 
nível nacional. 
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Anexo D - Análise de Conteúdo das Entrevistas 

F.1 Dimensão da Análise: TIC 

Categorias Subcategorias Unidades de enunciação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização 
TIC 

 
 

 
 

Competências 

• “Olharmos para o que se pretende que um aluno do 
7º ano saiba, aquilo é o que qualquer um dos meus alunos, 
sem presunção da minha parte, sabe desde do 3º ano, eles 
agora estão no 4ºano e já sabem muito mais do que aquilo 
que se pede no programa de 7º ano ou das metas de 7º 
ano…”(Professor A) 
• “Uma capacidade de adaptação a novas realidades, o 
espírito colaborativo, o espírito de iniciativa, o saber 
pesquisar, o saber selecionar informação, e é aí que as 
tecnologias entram” (Professor A) 
• “Podem fazer o trabalho de casa, em vez de 
utilizarem as canetas” (Professor B) 
• “Temos aqui a nível social casos muito diferentes, 
com muitas dificuldades, e que nem computador tem em 
casa, e para que eu consiga que eles façam alguma coisa 
tenho que lhes ensinar.” (Professor D) 
• “A escola produz alunos na minha opinião cada vez 
menos capazes, não envolve só mexer nas novas tecnologias, 
eles sabem na ótica do utilizador, o Facebook, o Google, 
correio eletrónico, mas quando eu peço que um conjunto de 
alunos me faça um trabalho por escrito recorrendo ao Word 
e depois uma apresentação de uma forma mais simples 
recorrendo ao PowerPoint eu encontro imensas lacunas.” 
Professor C 
 

 
 
 
 
 

Estratégias 

• “A generalidade dos conteúdos é abordada sempre 
com recurso às tecnologias, à pesquisa online, à utilização de 
ferramentas da Web2.0, software educativo…” (Professor A) 
• “Língua portuguesa se eu vou criar uma história eu 
utiliza uma ferramenta para criar histórias… jogos 
matemáticos onde eles possam desenvolver os conceitos.” 
(Professor A) 
• Também as utilizo a vários níveis, pode ser algo já 
preparado, um PowerPoint que eu preparei de acordo com 
vários critérios, alguns já feitos, este ano temos muito bons 
materiais tanto em português como em história, que são as 
minhas disciplinas, e portanto temos materiais bastante 
bons.” (Professor B) 
• “Projetamos e eles corrigem o trabalhinho em Word 
e depois temos uma duvida qualquer, mostramos uma 
imagem vamos ao Google por exemplo e vamos buscar uma 
imagem, vamos ao email da turma que eu fiz com eles e 
trabalhamos também a interação com sites nós de facto 
temos muito interiorizada a utilização de tecnologias, a um 
nível elementar como é óbvio o Word o PowerPoint não 
muito mais que isso” (Professora B) 
• “Eu tenho um conjunto de PowerPoint devidamente 
organizados, por tema subtema, e eu disponibilizo esses 
PowerPoint aos alunos previamente” (Professor C) 
• “Face aos perigos da internet e à pouca supervisão 
que existe dos lado dos pais, eu opto sempre por utilizar o 
email do encarregado de educação.” (Professor C) 
•  “Isto é um trabalho com base no ensino 
individualizado”(Professor D) 

• “Trabalhos de grupo… e quando é este tipo de 
trabalho utilizo por norma o quadro interativo. Visualização 
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de filmes, leitura de livros, como forma de cativar, o que é 
importante no 1º ciclo. Eles despertam.” (Professor D) 

• “Eu uso mais nas áreas de estudo do meio e ciências, 
uso muito a internet. Nos só este ano nesta escola 
começamos a ter internet, e a partir do momento que tive 
internet, utilizei o quadro interativo, utilizar para fazer 
diversos trabalhos” (Professor D) 

 
 
 
 
 

Importância das 
TIC na 

aprendizagem 
(vantagens/desvan

tagens) 

• “Eu acabo por ter feedback quase direto, porque é 
tudo feito em plataforma digital, e isso faz com que as 
tecnologias estejam presentes na minha sala.” (Professor A) 
• “O gaming tem esse problema, no gaming eu posso 
morrer e voltar a nascer e eles por vezes tornam-se 
displicentes” 
• “Eles assumiram a matéria de modo diferente há 
uns mais visuais outros são mais auditivos portanto apanha 
todos os ouvintes.” (Professor B) 
• “E depois também temos que considerar que o 
excesso do lúdico também não é bom, eu penso que de 
alguma maneira no meio estará a virtude.” (Professor B) 
• “ A nível de controlo da sala, consegue-se controlar 
melhor a sala de aula, ele ficam mais atentos. A meio da aula 
por exemplo, eles já estão cansados, porque são miúdos de 
1º ciclo, a capacidade de trabalho e concentração com este 
meio ele parece que despertam, o tempo que se estaria a dar 
de uma forma formal eles não estariam “apanhar” nada, ali 
acabam por aprender mais.” (Professor D) 
• “Permite ainda que aqueles miúdos que têm 
dificuldade na escrita, tendo o material já impresso 
conseguem estar com mais atenção e tirar alguns 
apontamentos” (Professor C) 
• “É verdade que há coisas que são divertidas é 
verdade, mas aprender não é essencialmente divertido, 
aprender exige trabalho, esforço, e as tecnologias podem ser 
perversas, fingir que é giro e não ser” (Professor C) 
• “Eu acho que se passou por um momento em que se 
pensava que a tecnologia iria ser o segredo do sucesso da 
aprendizagem, eu fui sempre um bocadinho cético, eu 
considero-me um professor na linha da frente na utilização 
das TIC, mas considero que elas devem sempre devidamente 
equacionadas,” (Professor C) 

 
 
 
 

Papel do Professor 

• “Com os meus alunos acontece inúmeras vezes eu 
aprender com eles e esses é um dos papéis do professor, tem 
que perceber que já não tem o papel de “sabe tudo” e o aluno 
está aprender e a receber a sapiência do professor. “ 
(Professor A) 
• “Eu na minha vida tenha uma vida carregada de 
tecnologia eu tenho um computador que me permite falar 
com pessoas de outros países, não posso chegar à escola e 
ter meninos com uma carteira e um lápis e uma sebenta” 
(Professor A) 
• “Nós sabemos umas coisas e eles outras, somos de 
gerações completamente diferentes, mas trabalhávamos 
muito em conjunto” (Professo B) 
• “…nem ainda consigo conceber bem o professor no 
meio das tecnologias tao avançadas, quando nos observamos 
ocorre-nos essa questão, qual será exatamente o papel” 
Professor B 
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Organização 
Escolar para as TIC 

• “um computador por aluno, o que tem uma grande 
importância” (Professor D) 

• “o ideal seria que cada aluno na sala de aula tivesse 
o seu computador.” (Professor C) 

• “é a incapacidade que a escola tem, e os entraves 
que coloca à utilização das TIC mais eficaz. Eu fiz 
dois anos de formação em quadros interativos, tive 
uma grande classificação na formação que fiz, mas 
depois deparei-me com salas de aula onde nem uma 
tinha o quadro interativo” (Professor C) 

• “Acho que as escolas não estão organizadas de 
forma a permitir que os professores utilizem as 
TIC.” (Professor C) 

 

F.2 Dimensão da Análise Formação em TIC 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação em 
TIC - 

Processos 
 

 
Competências 

• “…minha mulher que é professora, teve que fazer 
uma formação em Word e Excel, quando no fundo 
é melhor que eu, mas teve que fazer para obter o 
nível, para provar que tinha certificação.” 
Professor C 

• “A minha mulher fez nível 1 e aprender a ver o 
correio eletrónico, quer dizer…” Professor C 

 
 
 

Necessidades de 
Formação 

• “…e se eu tiver vontade, eu consigo chegar lá 
sozinho e não preciso de formação nenhuma” 
Professor C 

• “…eu comecei a perceber que os alunos sabiam 
muito mais do que eu, e isso começou-me 
aborrecer, e então comecei a tirar algumas 
ilações algumas observações” Professor B 

• “Eu atualmente, para alem do que eu sei não sinto 
uma necessidade muito maior pelos motivos que 
apontei. Penso que o que tenho neste momento é 
suficiente para trabalhar com os alunos para os 
motivar.” Professor B 

• “tirar uma formação em novas tecnologias e 
sempre uma mais-valia, mesmo a nível da 
avaliação docente, tira-se melhores notas, nos 
tempo que correm é quase uma obrigatoriedade 
utilizar as novas tecnologias.” Professor D 

 
 
 

Implementação da 
Formação 

 
(organização e 

papéis) 

• “…os mais jovens gostam muito de criticar que os 
mais velhos são resistentes à mudança e isso é 
uma falsidade porque eu cada vez que estou 
nestes encontros e estes encontros têm vantagem 
de ser de professores de todo o mundo, e o que 
nós vemos são pessoas mais velhas que não 
querem se deixar ultrapassar” Professor A 

• “Eu fiz quadros interativos, e foi muito 
interessante mas nós ai temos um pouco falta de 
materiais.” Professor B 

• Eu fiz dois anos de formação em quadros 
interativos, tive uma grande classificação na 
formação que fiz, mas depois deparei-me com 
salas de aula onde nem uma tinha o quadro 
interativo. (…) Vinha entusiasmado com aquilo 
que tinha aprendido e se tivesse meios e salas 
adequadas obviamente iria colocar em prática 
não coloquei, e obviamente uma pessoa vai-se 
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esquecendo” Professor C 
• “O papel da formação é esse, é essencialmente 

vamos derrubar estas barreiras da sala de aula e 
tornar a escola um bocadinho mais parecida com 
o mundo real que é o que hoje” Professor A 

• “Para se ter uma formação são 40 ou 50 euros, e a 
minha vontade de tirar formação não é assim 
muita, sinto necessidade mas também sinto uma 
certa revolta.” Professor D 

• “O grande papel da formação, é a formação 
transmitir aos professores que o mundo mudou e 
nós não podemos ser os professores que fomos 
há 20 anos. Portanto partir da reflexão, e depois o 
uso vai ser uma coisa normal” Professor A 

• “Este quadro interativo está aqui há dois anos, 
nem todas as escolas têm quadro interativo, é a 
primeira vez que estou numa escola com quadro 
interativo.” Professor D 

 
 
 

Processos de 
Formação Informal 

• “…e se eu não souber pergunto ao meu colega do 
lado “olha eu não consigo como é que é?”  e temos 
muito prazer em nos ajudarmos e isso nunca foi 
um problema para nós” Professor B 

• “…há sempre vontade de ajudar mesmo gastando 
um bocadinho mais de tempo.” Professor B 

• “…havia um colega da direção, o diretor da escola, 
queria que eu fizesse uma apresentação, dar 
formação em Scretch explicar um pouco como 
funciona… consegui transmitir o que aprendi aos 
meus colegas, e a ideia era continuar e este ano 
existir uma formação com todos os docentes do 
agrupamento” Professor D 

• “Fiz muito trabalho autónomo, deu poucas bases a 
formação formal” Professor C 

• A formação feita foi muito elementar e eu sou mais 
autodidata. Professo B 

• “Agora tenho uma certa curiosidade no quadro 
interativo, claro que eu domino mais ou menos a 
informática, e dou por mim, vou mexendo vou 
aprendendo, vou fazendo processos de 
autoformação. “Professor D 

• “…aprender a aprender.” Professor B 
• “A minha formação foi sempre uma 

autoformação.” Professor A 
• “…depende de nós se nós nos mexermos, formos 

falando com professores a formação e quase uma 
coisa que nasce.” Professor A 
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F.3 Dimensão da análise – Formação e Utilização em contexto nacional 
 

Categorias Subcategorias Unidades de Registo 
 
 
 
 
 

Formação e 
Utilização TIC 

Contexto 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 

Organização da 
Escola  

• “Em termos de professores, não, não esta aliás há vários 
níveis que não têm sustentabilidade” Professor B  

• “Nós de facto em termos de competências digitais 
tivemos que fazer essa formação.” Professor B 

• “…as salas de aula não estão preparadas para isso”. 
Professor C 

• “Por outro lado isto exige uma capacidade de 
organização quem gere a escola muito elevada.” Professo 
C 

• “Agora eu acho, pode e deve estar organizada, e a 
utilização desde que bem-feita numa dada altura da aula, 
e em determinados sítios Professor C 

• “…nível do 1º ciclo o corpo docente tem bastante idade, e 
há colegas que ainda têm muita dificuldade em mexer 
com os computadores, penso que ao nível do 1º ciclo 
comparativamente com o 2º ciclo as pessoas já estão 
mais à vontade, o corpo docente também e mais novo, e 
penso que dominam melhor as novas tecnologias” 
Professor D 

• “…o mundo já é tão tecnológico, e elas por mais que não 
queiram são obrigadas a mexer. Nós hoje em dia 
trabalhamos muito em grupo, num teste por exemplo, 
temo que fazer as grelhas no Excel. (…)agora se eles 
fazem isto com os alunos, pois daí eu acho que parte do 
interesse de cada um, e também há muita gente que não 
se quer estar a preocupar com isso…” Professor D 

• “Eu acho que as novas tecnologias são fundamentais nas 
escolas, e às vezes as dificuldades estão mais nos 
recursos da escola, o quadro interativo, e a internet, não 
temos computadores suficientes para todos 
trabalharem.” Professor D 

 
 
 

Contexto 
formativo 

• “…meu estágio de supervisão, os formadores somos 
todos mais ou menos da mesma faixa etária porque 
somos todos pré-Bolonha e estamos todos com a mesma 
preocupação e portanto há essa sensação a própria 
formadora que é doutorada é uma pessoa experiente, 
lembra que foi “deitada” para uma sala de aula.” 
Professor B 

• “…formações muitas das vezes têm de ser formações 
muito básicas para essas pessoas é aprender a ligar o 
computador quase. E quando nós temos que ensinar 
professores a ligar o computador quase, e depois os 
próprios alunos…que credibilidade um professor tem?” 
Professor A 

• “…porque de repente os nossos alunos iriam deixar de 
ter uma ferramenta que utilizam todos os dias, e eu 
utiliza ainda mais todos os dias porque estou à vontade, 
mas as minhas colegas utilizam várias vezes por semana” 
Professor A 

• “…as tecnologias hoje no 1º ciclo foram mal feitas é 
verdade o plano tecnológico foi mal feito distribuíram-se 
computadores Magalhães para as salas, quadros 
interativos que no inicio toda a gente… O processo foi 
mal feito mas acabar com ele ainda foi pior,” Professor A 

• “…foi mal feito trazer os computadores para a escola sem 
dar formação às pessoas por outro lado isto foi uma 
medida extraordinária para quem utilizava os 
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Magalhães, eu para mim, para a escola deixar de ter os 
Magalhães é uma regressão evolutiva.” Professor A 

• “São alunos muito pouco autónomos o trabalho é muito 
difícil e muito desgastante para nós porque não vemos 
resultados imediatos e nós precisamos daqueles 
resultados…turmas muito heterogéneas….contexto 
muito especial de trabalho” Professor B 

• “…na minha opinião no ato de inscrição um diagnóstico 
daquilo que as pessoas sabem fazer. Eu inscrevo-me na 
ação que até pode ser muito interessante, mas se um 
grupo de professores possui um nível de competências 
muito baixo do que o meu, inevitavelmente o formador 
terá que baixar o nível de exigência. Como depois a 
formação tem áreas limitadas, o que acontece depois é 
que nunca se chega ao topo, fica-se sempre cá por baixo. 
Que sensação é que isso dá a quem já tem algumas 
competências, é que eu andei ali um bocado a perder 
tempo.” Professor C 

• “…tenho colegas aqui na escola que frequentaram mais 
formações que eu, e em termos de domínio da coisa a 
bem ver ficam muito aquém.” Professor C 

• “Agora está a ver pagar 50 euros ou mais para ter uma 
formação, as pessoas desinteressam-se…” Professor D 
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Anexo E - Carta ao Diretor(a) da escola para pedido de preenchimento do 
Inquérito 

Inquérito a Professores sobre o uso de Programas Educativos e/ou Objetos de 
Aprendizagem em sala de aula e Formação em TIC. 

Exmo(a). Sr(a). Diretor(a) 

Somos alunas de Mestrado em Ciências da Educação, na Faculdade de 

Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa, na área de especialização 

em Supervisão Pedagógica. Encontramo-nos a realizar uma investigação, sob 

orientação do professor Dr. Carlos Ferreira, que pretende conhecer que tipo de 

formação em TIC (formal e/ou informal) os professores recorrem no seu 

desenvolvimento profissional e o uso de programas educativos e objetos de 

aprendizagem em contexto educativo, no Ensino Básico e Secundário. Deste 

modo, pretende-se descrever processos de formação que os professores realizam 

neste âmbito, bem como o tipo de utilização efetiva destes materiais digitais em 

sala de aula.  

A sua disponibilidade para responder a este inquérito é da maior importância 

para a concretização do referido estudo. Pedimos então aos Professores do Ensino 

Básico e Secundário, de qualquer área disciplinar, que preencha o inquérito, 

carregando no link abaixo. As respostas serão automaticamente guardadas assim 

que finalizar o preenchimento do inquérito.  

O tempo médio de resposta ao inquérito é de cerca de 10 minutos.  

 

Link para inquérito:  

http://www.fmh.utl.pt/inqueritos/index.php?sid=57343&lang=pt 

 

 

Agradecemos desde já a sua disponibilidade, 

Joana Silva – joanabatistasilva88@gmail.com 

  

http://www.fmh.utl.pt/inqueritos/index.php?sid=57343&lang=pt
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Anexo  F-  Pedido de avaliação 

Inquérito a Professores sobre o uso de Programas Educativos e/ou Objetos de 
Aprendizagem em sala de aula e Formação em TIC. 

Ex.mo(a) Sr(a). Professor(a) 

Somos alunas de Mestrado em Ciências da Educação, na Faculdade de 

Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa, na área de especialização 

em Supervisão Pedagógica. Encontramo-nos a realizar uma investigação, sob 

orientação do professor Dr. Carlos Ferreira, que pretende conhecer que tipo de 

formação em TIC (formal e/ou informal) os professores recorrem no seu 

desenvolvimento profissional e o uso de programas educativos e objetos de 

aprendizagem em contexto educativo, no Ensino Básico e Secundário. Deste modo, 

pretende-se descrever processos de formação que os professores realizam neste 

âmbito, bem como o tipo de utilização efetiva destes materiais digitais em sala de 

aula.  

Uma das fases necessárias ao desenvolvimento da referida investigação passa 

por validar o inquérito por nós desenvolvido. Como tal, solicitamos-lhe que 

responda ao inquérito que poderá aceder clicando no link abaixo, e que nos dê a 

sua opinião em relação ao mesmo (temas pertinentes, modo de formulação das 

questões, tempo necessário para resposta do mesmo, entre outros pontos). 

Solicitamos então que essa mesma avaliação seja enviada para os seguintes e-mail: 

joanabatistasilva88@gmail.com. Qualquer dúvida contacte-nos através do nosso 

email, ou do nosso número de telefone: 

Link para inquérito:  

http://www.fmh.utl.pt/inqueritos/index.php?sid=76955&newtest=Y&lang=pt 

Agradecemos desde já a sua disponibilidade, 

Joana Silva 

  

mailto:joanabatistasilva88@gmail.com
http://www.fmh.utl.pt/inqueritos/index.php?sid=76955&newtest=Y&lang=pt
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Anexo G - Inquérito 

Inquérito - TIC em contexto educativo 

O presente inquérito tem como principal objetivo estudar a relação entre a 
Formação e a integração das TIC em sala de aula, nas escolas públicas do Ensino 
Básico e Secundário a nível nacional. 

Pretendemos conhecer os processos de formação em que os profissionais se 
encontram envolvidos, e o modo como essa mesma formação influencia a 
utilização de programas de educativo e objetos de aprendizagem em sala de aula. 

Este estudo integra-se na elaboração da dissertação final do Curso de Mestrado em 
Ciências da Educação, na especialidade de Supervisão Pedagógica.  

Para alcançarmos o nosso propósito, a sua participação efetiva, na resposta a 
este inquérito é de extrema importância. As suas respostas são estritamente 
confidenciais e apenas do conhecimento das investigadoras. As informações 
obtidas serão integradas com as de outros professores e referidas como 
resultados globais.  

O estudo prevê a possibilidade de realizar uma abordagem posterior e pessoal com 
alguns dos respondentes, no sentido de aprofundar as respostas ao inquérito. 
Nesse sentido solicitamos a sua melhor compreensão para a disponibilização de 
um meio de contacto.  

Caso manifeste interesse ser-lhe-á facultado o acesso aos registos e resultados 
obtidos relativamente ao estudo que integra este inquérito. Neste sentido, no final 
do inquérito aquando da questão "Deseja receber informação sobre os resultados 
do estudo em que está a participar?", seleccione a resposta "Sim".  

Agradecemos, desde já, a sua boa vontade e colaboração, pois sem elas a realização 
deste trabalho não será possível! 

Ana Pimenta e Joana Silva 

Existem 47 perguntas neste inquérito 
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A - Caraterização Pessoal e Profissional 

Neste primeiro grupo de questões pretendemos obter alguns dados pessoais e 

profissionais, que caraterizem a sua situação atual. Excetuando umas delas, todas 

as questões são de caratér obrigatório.  

1 1A - Género * 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Feminino 

•  Masculino 

2 2A - Qual a sua idade? * 

Cada resposta deverá estar compreendida entre 20 e 75 

 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

3 3A - Qual o nome da Escola onde neste momento leciona? 

Por favor, escreva aqui a sua resposta 

4 4A - Que ciclo lecciona? * 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  1º ciclo do ensino básico (1º ao 4º ano) 

•  2º ciclo do ensino básico (5º e 6º ano) 

•  3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º) 

•  Secundário (10º, 11º e 12º) 

Seleccione todas as opções que se aplicam ao seu caso 

5 5A - Indique o ano(s) que lecciona, e a(s) respectiva(s) disciplina(s): * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((04_SQ002.NAOK == "Y") and (04_SQ003.NAOK == "Y")) 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 
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6 6A - Indique o ano(s) que lecciona, a(s) respetiva(s) disciplina(s) e o 
agrupamento/curso: * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 

° ((04_SQ004.NAOK == "Y")) 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

7 7A - Indique o seu grau académico mais elevado: * 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  Bacharelato 

•  Licenciatura 

•  Mestrado 

•  Doutoramento 

•  Outro  

Registe apenas o seu grau académico mais elevado 

8 8A - Qual a sua atual situação profissional? * 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 9 9A - Diga-nos qual o seu tempo de serviço: * 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 10 10A - Qual o distrito em que leciona? * 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  Aveiro 

•  Beja 

•  Braga 

•  Bragança 

•  Castelo Branco 

•  Coimbra 

•  Évora 
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•  Faro 

•  Guarda 

•  Leiria 

•  Lisboa 

•  Portalegre 

•  Porto 

•  Santarém 

•  Setúbal 

•  Viana do Castelo 

•  Vila Real 

•  Viseu 

•  Região Autónoma dos Açores 

•  Região Autónoma da Madeira 

B - Acesso e Equipamento Informático 

Neste segundo grupo, todas as questões são de caráter obrigatório, onde 

pretendemos perceber qual o equipamento informático a que normalmente tem 

acesso e qual a utilização que o mesmo tem no seu dia-a-dia.  

11 1B - Qual o equipamento informático a que tem acesso, normalmente? * 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Computador de secretária 

•  Computador portátil 

•  Notebook 

•  Tablet 

•  Impressora 

•  Scanner 

•  Quadro interativo 

•  Videoprojetor 

• Outro(s):  

 Selecione todas as opções que se aplicam ao seu caso 
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12 2B - Qual o número médio de horas que gasta, diariamente ao 
computador? * 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Esporadicamente - menos de 1 hora por semana 

•  Ocasionalmente - até 3 horas por semana 

•  Diariamente - até 2 horas por dia 

•  Diariamente - mais de 2 horas por dia 

13 3B - Tem acesso à Internet no seu estabelecimento de ensino? * 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Sim 

•  Não 

14 4B - Tem e-mail pessoal? * 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Sim 

•  Não 

15 5B - Com que finalidade faz uso do computador? * 

Por favor, selecione todas as que se aplicam: 

•  Jogar 

•  Fazer pesquisas na Internet 

•  Como ferramenta de trabalho (planificação de aulas, troca de e-mails com 

colegas, entre outros) 

•  Comunicar com os amigos (Redes sociais, e-mail, entre outros) 

• Outra(s):  

 16 6B - Das seguintes competências, qual, ou quais, possui? * 

Por favor, selecione todas as que se aplicam: 
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•  Conhece os recursos tecnológicos mais atuais, e o seu potencial de utilização a 

nível educativo. 

•  Acompanha o desenvolvimento tecnológico. 

•  Executa operações com Hardware e Sistemas Operativos (usar e instalar 

programas, resolver problemas comuns com o computador e periféricos, criar e 

gerir documentos e pastas, observar regras de segurança no respeito pela 

legalidade e princípios éticos, entre outros). 

•  Acede, organiza e sistematiza a informação em formato digital (pesquisa, 

seleciona e avalia a informação de objetivos concretos, entre outros). 

•  Executa operações com programas, ou sistemas de informação online, e/ou 

offline (aceder à Internet, pesquisar em base de dados ou diretórios, aceder a 

obras de referência, entre outros). 

•  Comunica com os outros, individualmente ou em grupo, de forma síncrona, 

e/ou assíncrona, através de ferramentas digitais específicas. 

•  Elabora documentos em formato digital com diferentes finalidades, e para 

diferentes públicos, e em contextos diversificados. 

•  Conhece e utiliza ferramentas digitais como suporte de processos de avaliação 

e/ou investigação. 

•  Utiliza o potencial dos recursos digitais na promoção do seu próprio 

desenvolvimento profissional, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da 

vida (diagnostica necessidades, identifica objetivos). 

•  Compreende as vantagens e constrangimentos do uso das TIC no processo 

educativo, e o seu potencial transformador no modo como se aprende. 

•  Conhece linguagem de programação, desenvolvendo pequenos programas. 

•  Constrói autonomamente páginas de Internet (Blogs, plataformas de 

aprendizagem, entre outros) 

C - Formação em TIC 

Neste grupo, pretendemos conhecer o seu nível de Formação na Área das TIC, 

classificando-a como certificada e/ou não-certificada, onde se inclui a Auto-

formação e a Heteroformação.  
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17 1C - Possui formação em TIC? * 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  Sim 

•  Não 

Inclui Formação Não-Certificada 

18 2C - Que tipo de formação possui? * 

Por favor, selecione todas as que se aplicam: 

•  Certificada 

•  Não certificada 

Se selecionar SOMENTE a Formação Não-Certificada passe para a pergunta 
7C 

19 3C - Qual o nível de certificação? 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  Certificado de Competências Digitais (Nível 1) 

•  Certificado de Competências Pedagógicas e Profissionais com TIC (Nível 2) 

•  Certificado de Competências Avançadas em TIC (Nível 3) 

20 4C - Qual a modalidade pela qual obteve o certificado? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (03.NAOK == "A1")) 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  Certificação por validação de competências profissionais 

•  Certificação por validação de competências associadas 

•  Certificação por reconhecimento de percurso formativo 
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21 5C - Qual a modalidade pela qual obteve o certificado? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (03.NAOK == "A2")) 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  Certificação por reconhecimento de percurso formativo 

•  Certificação na sequência de avaliação positiva de portefólio digital que ateste 

a aprendizagem no domínio pedagógico das TIC 

22 6C - Qual a modalidade pela qual obteve o certificado? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (03.NAOK == "A3")) 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  Certificado atribuído a docentes portadores de diplomas de Mestrado ou 

Doutoramento na área de Educação e Formação das Ciências da Educação 

23 7C - Das vertentes formativas não-certificadas que se seguem, a qual ou a 
quais recorre ou já recorreu? * 

Por favor, selecione todas as que se aplicam: 

•  Auto-formação 

•  Heteroformação 

24 8C - A heteroformação que realizou foi feita de modo formal ou 
informal? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (07_SQ002.NAOK == "Y")) 

Por favor, selecione todas as que se aplicam: 

•  Heteroformação Formal 

•  Heteroformação Informal 

Heteroformação Formal - pequenas formações que conferem Certificados; 
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Heteroformação Informal - interajuda de colegas, amigos, família, onde são 

apreendidas competências.  

25 9C - Selecione que tipo(s) de iniciativas de Heteroformação Formal, na 
área das TIC, tem por hábito frequentar? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 

° ((01.NAOK == "Y") and (08_SQ001.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Seminário 

•  Workshop 

•  Palestras 

• Outro:  

 26 10C - A que fontes recorre ao realizar Auto-formação? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (07_SQ001.NAOK == "Y")) 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 27 11C - O tipo de formação que possui, certificada e/ou não certificada, qual 
o principal objetivo pela qual foi realizada? * 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  Melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens dos alunos. 

•  Adquirir novas capacidades, saberes e competências. 

•  Obter unidades de crédito para subir de escalão. 

•  Estimular processos de mudança na escola. 

•  Aperfeiçoar competências já adquiridas. 

•  Outro  

 28 12C - Das seguintes hipóteses, indique aquela que se refere ao principal 
efeito alcançado com a formação que possuiu: * 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 
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•  Progressão na carreira 

•  Melhoria da aprendizagem dos alunos 

•  Melhoria das práticas profissionais 

•  Aumento da motivação para a profissão 

•  Outro  

 29 13C - Das seguintes hipóteses, relacionadas com o motivo pelo qual não 
possui qualquer tipo de formação na área das TIC, selecione aquele que se 
relaciona mais com a sua situação: * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "N")) 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

•  falta de tempo disponível. 

•  estabelecimento de ensino não proporciona Acções de Formação em TIC. 

•  estabelecimento de ensino não possuiu equipamento tecnológico suficiente e 

eficaz. 

•  conteúdos programáticos desajustados à realidade e desinteressantes. 

•  desinteresse pela aplicação das TIC em contexto educativo. 

•  Outro  
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D - TIC em contexto educativo 

Neste grupo, pretendemos perceber a relação das TIC em contexto educativo, 

identificando os Programas Educativos utilizados e/ou Objetos de Aprendizagem.  

30 1D - Faz uso das TIC em sala de aula? * 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Sim 

•  Não 

31 2D - Dos seguintes suportes digitais qual, ou quais, faz uso em sala de 
aula? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Programas Educativos 

•  Objetos de Aprendizagem 

Programas Educativos - "...tem a finalidade de ser usado no ensino, e 

nomeadamente na aprendizagem de temas concretos. Como exemplo os ensinos de 

temas de ciência, de prática de idiomas, de exercícios de matemática, etc." (Fontes, 

2006) 

Exemplos: CD-ROM, Jogos Didácticos, entre outros. 

Objetos de Aprendizagem - "Objeto de Aprendizagem abrange qualquer recurso 

digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem". (Wiley, 2002) 

32 3D - Os objetos de aprendizagem utilizados por si, em sala de aula são: * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ002.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Construídos por si. 
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•  Construídos por outros. 

•  Construídos por outros, mas adaptados por si. 

• Outro:  

 33 4D - A que ferramentas recorre para a construção/adaptação de objetos 
de aprendizagem? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ002.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Programas de processamento de texto (Word, Publisher, Wordpad, entre 

outros) 

•  Programas para geração de apresentações (PowerPoint, entre outros) 

•  Programas de desenho/edição de imagem (Paint. Photoshop, entre outros) 

•  Folha de cálculo (Excel, entre outros) 

•  Programas de edição de vídeo (Windows Moviemaker, Windows MediaPlayer, 

entre outros) 

•  Programas para a criação de Objetos de Aprendizagem (Adobe Creator, entre 

outros) 

• Outro:  

 34 5D - Os seus alunos constroem Objetos de Aprendizagem no âmbito da 
sua disciplina? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ002.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Sim 

•  Não 

35 6D - A que ferramentas os alunos recorrem para a construção desses 
mesmos objetos de aprendizagem? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 

° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ002.NAOK == "Y") and (05.NAOK == "Y")) 
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Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Programas de processamento de texto (Word, Publisher, entre outros) 

•  Programas para geração de apresentações (PowerPoint, entre outros) 

•  Programas de desenho/edição de imagem (Paint, Photoshp, entre outros) 

•  Folha de Cálculo (Excel, entre outros) 

•  Programas de edição de vídeo (Windows MovieMaker, Windows MediaPlayer, 

entre outros) 

•  Programas para a criação de Objetos de Aprendizagem (Adobe Creator) 

• Outro:  

 36 7D - Com que objetivo os seus alunos a constroem objetos de 
aprendizagem? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ002.NAOK == "Y") and (05.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Nenhum objetivo específico 

•  Disciplinar (trabalho realizado no âmbito da sua disciplina) 

•  Trabalho de projeto (trabalho realizado com os alunos em parceria com outras 

unidades curriculares) 

•  Atividades para apresentação à comunidade 

• Outro:  

 37 8D - Na pesquisa de objetos de aprendizagem recorre a alguma base de 
dados específica especializada nos mesmos, ou opta por pesquisa livre na 
Internet? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ002.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Base de dados específica 

•  Pesquisa livre na Internet 
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38 9D - Qual/quais? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 

° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ002.NAOK == "Y") and 

(08_SQ001.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  Objetos Educacionais 

•  Ciência à Mão 

•  NEC - Núcleo de Educação Coorporativa 

•  Edumatec da Ufrgs 

•  Cesta da Ufrgs 

•  Rived - Unifra 

•  Rived - USP 

•  A magia dos números 

•  iMática da USP 

•  Mocho Portugal 

•  Banco Internacional de Objetos Educacionais 

• Outro:  

 39 10D - Que Programas Educativos utiliza em sala de aula? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ001.NAOK == "Y")) 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 40 11D - Qual a principal função na qual se baseia para a escolha de 
Programas Educativos? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 

° ((01.NAOK == "Y") and (02_SQ001.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Promover a motivação. 

•  Despertar novos estímulos. 
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•  Ativar as respostas dos alunos. 

•  Proporcionar nova informação aos alunos. 

•  Estimular a prática. 

•  Estabelecer a relação de aprendizagens - tutoriais. 

•  Proporcionar recursos. 

41 12D - Das seguintes hipóteses, relacionadas com o motivo pelo qual não 
faz uso das TIC em sala de aula, indique aquele que mais se adequa à sua 
situação: * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "N")) 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  inacessibilidade aos computadores e a fraca qualidade dos softwares. 

•  constrangimentos de nível institucional ou administrativo, como, baixo 

financiamento, a falta de apoio técnico e institucional, falta de incentivos e a 

sobrelotação de horários. 

•  dificuldades relacionadas com competências profissionais docentes, os baixos 

níveis de aptidões computacionais e baixo investimento pessoal em formação 

profissional. 

•  atitude negativa em relação às TIC. 

•  Outro  

 42 13D - Utiliza as TIC em sala de aula porque: * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y")) 

Seleccione no máximo 2 respostas 

 

Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

•  cobre todo o currículo. 

•  atinge todos os níveis e ciclos de ensino. 

•  considera diferentes tipos de ferramentas tecnológicas e metodologias. 

•  integra software educativo variado. 
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•  comporta e considera todos os professores. 

•  efectiva numa grande variedade de contextos institucionais, sociais, regionais e 

nacionais. 

•  revela impacto na qualidade do ensino praticado e exerça efeitos na 

aprendizagem dos alunos. 

Selecione as 2 hipóteses com as quais mais se identifica! 

43 14D - Com que frequência utiliza as TIC  em sala de aula? * 

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras: 
° ((01.NAOK == "Y")) 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Muito raramente 

•  Algumas vezes 

•  Muitas vezes 

•  Quase sempre 

•  Sempre 
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E - Dados Pessoais 

Caso esteja disponível para fazer parte da continuação deste estudo, pedimos que 

preencha os seguintes espaços com os seus dados pessoais, para futuro contacto. 

Agradecemos desde já a sua disponibilidade no preenchimento do presente 

inquérito!  

44 1E - Nome 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 45 2E - E-mail 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

 46 3D - Telm 

Por favor, escreva aqui a sua resposta: 

47 4D - Deseja receber informação sobre os resultados do estudo em que está 
a participar? * 

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções: 

•  Sim 

•  Não 

Obrigada pela sua participação! 
Submeter o seu inquérito 
Obrigado por ter concluído este inquérito. 
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