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PREMISSA. ESTUDO DE CAMPO 

 

O desenvolvimento dos produtos do projeto 4G, a começar pelos ‘Comprimidos Didáticos’ 

(Didactic Pills) até ao Manual, baseia-se num estudo realizado em todos os países parceiros do 

projeto. 

A análise foi realizada num conjunto de escolas, começando com os "parceiros associados" do 

projeto 4G, aos quais se juntaram outras escolas, para se tentar recolher mais sugestões sobre 

os temas em estudo. 

A fim de permitir uma maior homogeneidade no inquérito, foram preparados os seguintes 

elementos: 

- Um questionário, com um total de 21 perguntas 

- Um guia de orientação, que acompanha a entrevista, que visa facilitar a compreensão das 

questões apresentadas e, na fase de processamento, tornar os resultados obtidos 

comparáveis. Este guia especifica o objetivo do Projeto e define as competências para a 

vida, partindo da definição da OMS, de modo a permitir que os inquiridos tenham um 

quadro de referência homogéneo. O guia especifica o público-alvo, a população 

estudantil, mais especificamente, alunos entre 14-15 anos e alunos com problemas 

sociais (NEE). 

A entrevista foi estruturada com as seguintes secções: 

- dados pessoais, para a identificação das escolas e da percentagem de alunos com 

necessidades educativas especiais (alunos NEE) 

- fatores que contribuem para potenciar o abandono escolar precoce dos alunos 

- relação entre as novas tecnologias e as competências para a vida 

- o impacto que as tecnologias têm e podem ter no ensino 

- a relação entre o ensino e as necessidades educativas especiais, analisada no âmbito de 

todos os aspetos atuais do projeto, ou seja, a aprendizagem de competências para a vida 

e o uso de tecnologias de aprendizagem (principalmente dispositivos móveis).  
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DESCRIÇÃO DO PAINEL 

 

No total, foram realizadas 20 entrevistas nos 5 países parceiros do Projeto 4G. As entrevistas 

foram feitas da seguinte forma: 

- Bulgária: 7 entrevistas 

- República Checa: 3 entrevistas 

- Itália: 3 entrevistas 

- Espanha: 3 entrevistas 

- Portugal: 4 entrevistas 

Entrevistas por país parceiro 

 

 

As escolas entrevistadas são as seguintes: 

Na Bulgária: 

- Escola Superior Profissional de Tecnologias Agrícolas de Tsanko Tserkovski, com 294 

alunos, dos quais 6% são alunos NEE 

- Escola Profissional "St. Ivan Rilski" com 2 entrevistas, uma com o diretor pedagógico e 

outra com um professor que acompanha alunos com NEE, com 520 alunos, dos quais 2% 

são alunos NEE 

36,8%

15,8%
15,8%

15,8%

15,8%
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- Escola Secundária "St.St. Kiril I Metodiy", com 2 entrevistas, uma ao diretor pedagógico e 

outra a um professor que acompanha alunos NEE, com 320 alunos, dos quais 2,5% são 

alunos NEE 

- Escola Profissional "Simeon Radev", com 740 alunos, dos quais 0,27% são alunos NEE 

- Escola Secundária "Dr. Petar Beron", com 420 alunos, dos quais 2% são alunos NEE 

Na República Checa: 

- Escola E. Krásnohorské, com 423 alunos e sem alunos NEE 

- Escola do Ensino Básico Tyres e Jardim de Infância Praga 5 - Jinonice, com 764 alunos, dos 

quais 5% são alunos NEE 

- Escola do Ensino Básico Praga 5, com 590 alunos, dos quais 1,5% são alunos NEE 

Em Espanha: 

- Instituto de Ensino Secundário Eduardo Linares Lumeras, com 650 alunos 

- Escola secundária Gil de Junterón, com 694 alunos, dos quais 9,5% são alunos NEE  

- Escola Secundária Poeta Julián Andúgar, com 900 alunos, dos quais 30% são alunos NEE   

Em Itália: 

- Instituto "U.Midossi" Escola Secundária Artística -Vignanello (Vt), com 100 alunos, dos 

quais 25% são alunos NEE   

- ISS “U. Midossi” Civita Castellana – ITT Civita Castellana 

- ISS Cavour Marconi, Perugia 

Em Portugal: 

- Escola Profissional de Aveiro, com 700  alunos, dos quais 10% são alunos NEE  

- Instituto Duarte de Lemos, com 161  alunos, dos quais 10% são alunos NEE 

- IPTrans – Escola Profissional de Loures, com 250 alunos e uma percentagem de alunos 

NEE entre 14 a 35% 

- ESPRODOURO – Escola Profissional do Alto Douro, com 88 alunos, dos quais 26,4% são 

alunos NEE. 
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FATORES QUE INFLUENCIAM O ABANDONO ESCOLAR PRECOCE 

 

Antes de mais, pretendia-se averiguar o peso que alguns fatores teriam sobre o AEP (abandono 

escolar precoce). Como se sabe, desde há algum tempo que se debatem as causas subjacentes 

ao AEP, a fim de intervir, preventivamente, sobre estas e reduzir os níveis atualmente presentes 

na UE. 

Os fatores identificados na entrevista foram avaliados da seguinte forma. 

Em primeiro lugar, os entrevistados consideram que o impacto das expectativas excessivas da 

família tem "pouco peso". 

 

 

 

O entendimento das "dificuldades económicas da família" é claro, cujo impacto foi avaliado 

principalmente como sensível ou como forte. 
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Avaliações contrárias para o fator "falta de uma metodologia de estudo correta", que foi 

considerado na maioria dos casos de "pouco peso", mas também há resultados que vão na 

direção oposta, considerando-o como um fator "sensível". 
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O ambiente da sala de aula tem um peso significativo, verificando-se que a "dificuldade em 

relacionar-se com a turma" tem uma elevada concentração no item "sensível". 

 
 

Opiniões contrárias em relação ao fator "Diversidade étnica, religiosa, etc." que, no mesmo 

número de entrevistados, foi considerado um fator "sensível" e "sem peso". 
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Empenho excessivo em estudar e trabalhar na escola ("Ritmos de estudo e trabalho demasiado 

intensos") é um fator "sensível" para a maioria dos entrevistados. 

 

Existe uma grande convergência de avaliações para "Pouca motivação para estudar" que para 

quase todos os inquiridos tem um impacto importante, sendo um fator de AEP considerado 

"forte" ou "sensível". 
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O fator "falta de assistência e de apoio individual", que tem pouca importância para a maioria 

dos entrevistados, não parece ter impacto suficiente. 

 

 

Do mesmo modo, as perspetivas de emprego após a escola ("Perspetiva incorreta das 

oportunidades de emprego"), mesmo que esteja incorreta, não têm muito impacto para a 

maioria dos respondentes, mesmo que para uma boa parte deles seja um fator "Sensível". 
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As repetições de anos escolares, que se traduzem em estar na sala de aula com alunos mais jovens 

"Atrasos e repetições (intervalo entre a idade e a turma frequentada)”, é um fator "sensível" ou 

mesmo "forte". Por conseguinte, é importante prestar atenção aos casos de insucesso, pois 

correm o risco de gerar uma atmosfera contraproducente na sala de aula e levar ao desinteresse 

pela escola. 

 

 
 

Uma "fraca orientação escolar" causa certamente mal-entendidos e más escolhas e, por isso, 

com algumas exceções, é visto como um fator que pode ter um impacto decisivo no abandono. 
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As avaliações relacionadas com "Maus resultados face ao tempo de estudo" são divergentes, 

uma vez que os altos valores para "sensível" são contrabalançados pelas respostas "Sem peso" e 

"pouco peso". 

 
 

As opiniões convergem bastante em relação ao fator "pouco envolvimento das famílias na vida 

escolar" que parece ter um "peso forte" e "sensível" para a maioria dos entrevistados. 
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Relacionado com o fator anterior e, portanto, com opiniões muito semelhantes, é o fator " 

Sentimento de abandono por parte da família e amigos". Em resumo, podemos dizer que o apoio 

do círculo de amizades parece ter um papel decisivo na valorização da escolaridade. Quando isto 

falha, a permanência do aluno na escola parece estar em risco. 

 
 

Em absoluta continuidade com os dois fatores que acabaram de ser analisados, fenómenos que 

alteram o ambiente da sala de aula e afetam a tranquilidade do aluno acabam por ter um impacto 
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decisivo. Por conseguinte, o fator "bullying e dinâmica do grupo na sala de aula" é considerado, 

sobretudo, "sensível" ou mesmo "forte". 

 

Também neste caso, estamos a referir-nos a um fator que se traduz num elemento que 

condiciona a convivência da turma. Por conseguinte, "professores não-empáticos" são 

determinantes para o desmotivar do aluno, da mesma forma que "bullying e dinâmica de grupo 

na sala de aula". 
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Finalmente, é evidente a importância da "saúde física e psicológica individual", que é geralmente 

interpretada como um fator com um impacto "forte" ou, em alternativa, "sensível". 

 

 

Em geral, entre os fatores propostos, as respostas mais altas foram dadas nos seguintes fatores 

de incidência: 

- Sem peso: regista o maior número de respostas no fator "Diversidade étnica, religiosa, 

etc.". 

- Peso baixo: regista o maior número de respostas no fator "Excesso de expectativas dos 

pais" e no fator " Perspetiva incorreta das oportunidades de emprego". 

- Sensível: regista o maior número de respostas no fator "Dificuldades económicas da 

família" e no fator "Sentimento de abandono por parte da família e amigos” 

- Forte: regista o maior número de respostas no fator "Pouca motivação para estudar", no 

fator "Pouco envolvimento das famílias na vida escolar" e no fator "Saúde física e 

psicológica individual".
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INICIATIVAS ADOTADAS PARA PROMOVER A LUTA CONTRA O ABANDONO ESCOLAR PRECOCE 

 

São destacadas uma série de atividades para combater o AEP, de acordo com dois tipos diferentes 

de abordagem. 

Medidas de prevenção 

Algumas escolas concentram-se na planificação e entrega de uma oferta de formação que, para 

além de facilitar a aprendizagem de noções culturais e profissionais tendo em vista o trabalho 

futuro, está, ao mesmo tempo, muito centrada na inclusão e integração social, tornando, assim, o 

ambiente escolar não só um lugar para estudar, mas também um lugar para interagir com outros e 

com vários contextos sociais, para que os alunos possam formar-se e adquirr noções de ensino, mas 

também experiências de vida, olhando para o futuro com maturidade. 

Noutros casos, são implementadas medidas muito concretas para criar um ambiente escolar 

extremamente positivo, mas também para facilitar a participação na vida escolar. 

As iniciativas implementadas podem ser agrupadas da seguinte forma: 

Avaliação precoce das necessidades/orientação para a carreira e prevenção de dificuldades de 

aprendizagem. Age através de iniciativas destinadas a diagnosticar as condições no início da 

aprendizagem. Assim, no início do ano letivo, é feito um diagnóstico das necessidades educativas 

dos alunos e, também, um diagnóstico da condição socioeconómica das famílias dos alunos. As 

atividades de diagnóstico precoce são muito importantes, através das quais o desempenho e o 

humor das crianças são constantemente monitorizados, a fim de detetar prontamente os casos em 

que os alunos apresentam problemas associados ao fenómeno do AEP. Estas atividades são levadas 

a cabo através de um trabalho de equipa entre professores e outros especialistas pedagógicos. 

Trabalho com as famílias. Igualmente importantes são as iniciativas que envolvem as famílias, 

estabelecendo um diálogo e um confronto constante com elas. O trabalho com os pais inclui 

conversas, para melhorar o ambiente familiar e proporcionar condições apropriadas para o aluno 

fazer os seus trabalhos de casa; prestar apoio psicológico, quando existem problemas familiares e 

mal-entendidos entre pais; prestar apoio financeiro, quando a família tem dificuldades e não pode 

dar ao aluno o material escolar, vestuário, etc. necessários. Em alguns casos, chega-se à construção 

de um "Compromisso Educativo" que envolve as famílias (como verdadeiros "Aliados na Educação") 

em todo o processo educativo e formativo do aluno, que evita, em vez de "remediar", a questão do 

abandono escolar precoce. 
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Preparação das avaliações individuais. Os planos de educativos individuais são, também, ativados 

sempre que possível, o que inclui, também, a atribuição de apoios humanos e digitais aos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem e na vida escolar. 

Plano de apoio pessoal. Investigação e análise dos principais motivos e fatores das ausências dos 

alunos e do risco de abandono escolar precoce. Reuniões com a equipa da escola para apoio ao 

desenvolvimento pessoal, pais e outras instituições envolvidas. Os resultados são alcançados 

quando os pais se tornam parceiros no processo de aprendizagem e responsáveis pelos seus filhos. 

Há um bom nível de sucesso neste sentido. 

Hora da aula. Outro elemento importante é o trabalho na sala de aula que se centra na dinâmica 

emocional. O trabalho da aula é realizado durante a chamada "Hora da Aula". Durante esta aula, 

cada aluno partilha as suas emoções, preocupações e atitudes. Claro que há um líder de turma 

(delegado de turma), bem como pequenos grupos. Os alunos são incentivados a ajudarem-se uns 

aos outros e a evitar abandonarem a escola. Toda esta aula é realizada sob a supervisão do 

professor. Se necessário, são tomadas medidas, envolvendo outros professores, administração 

escolar, etc. 

Comissão para a prevenção do abandono escolar precoce. Esta planeia e acompanha a 

implementação das atividades. É criado um ambiente favorável à prestação de apoio eficiente, 

atividades de consultoria com os pais, equipas para identificação de necessidades e 

acompanhamento de riscos, prestação de apoio adicional, realização de consultas, orientação 

profissional, atividades de prevenção do bullying escolar. 

Autonomia dos alunos. Atividade do conselho de alunos para incentivar os jovens a participar 

ativamente na vida escolar. 

Atividades de interesse. Clubes, conselhos, atividades extracurriculares, para promover o sucesso 

dos alunos nas redes sociais e outras formas de incentivo com recompensas morais e materiais. 

Apoio material. Residência escolar; Bolsas de estudo e apoio financeiro específico; Transporte 

gratuito para a escola; Livros escolares gratuitos fornecidos pela biblioteca. Detetar quais os 

dispositivos que faltam na casa dos alunos (tablet/ computador/pc), bem como os que têm 

problemas com a ligação à Internet em casa; entregar dispositivos (pc´s) aos alunos, para que estes 

possam seguir as aulas online e entregar os seus trabalhos de casa; fornecer internet  móvel aos 

alunos que têm problemas de ligação à Internet; instalar computadores e câmaras fotográficas nas 

salas de aula de todos os grupos e níveis de ensino, para que os alunos que têm de ficar em casa 

possam seguir as aulas online; monitorizar os alunos que não se ligam online e que não entregam 

os seus trabalhos de casa através da Sala de Aula Virtual; entrega de materiais (livros escolares, 
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atividades impressas e/ou materiais de disciplinas específicas) aos alunos que não têm dinheiro para 

os comprar. 

Aulas específicas. Aulas temáticas para a prevenção da violência e superação de comportamentos 

problemáticos ou formação adicional sobre temas como drogas, substâncias nocivas, álcool e 

medidas de precaução. Ou seminários e conversas de grupo com diferentes grupos e organizações 

(por exemplo, a Universidade).   

Iniciativas específicas integradas. "Aliança Perfeita", composta por dois psicólogos, um assistente 

social e o apoio de pessoas dos setores da música e do entretenimento social e de outras áreas, que 

trabalham em conjunto. Esta "Aliança Perfeita" tem como objetivo fazer a ligação com a 

comunidade (projetos de sustentabilidade, por exemplo, que a escola tem), com as empresas 

(tratam dos protocolos de estágio); tratam também das dificuldades dos alunos, ou seja, não só são 

responsáveis por estes alunos, mas também por todos os tipos de dificuldades, por exemplo, de 

utilização de computadores, de estar na turma, e depois, também, têm ligação com a família e 

avaliam os problemas familiares. E porquê "Aliança Perfeita"? Porque têm a informação e a 

capacidade de intervenção holística em vários dos problemas que podem afetar o aluno. 

 

Medidas de intervenção 

Envolvimento dos pais. Em casos de abandono escolar, os professores e responsáveis têm o cuidado 

de contactar imediatamente os pais, organizar reuniões e planear estratégias de apoio para 

incentivar um novo interesse pela escola. 

Protocolo de absentismo. Quando um aluno não frequenta a escola, será desenvolvido um 

Protocolo de absentismo e AEP, através de um trabalho de equipa (onde participam tutores, o 

professor dos Serviços à Comunidade e o responsável pelos estudos), e são realizadas entrevistas 

com o aluno e a sua família. Consoante a situação, é organizada uma intervenção personalizada. Se 

estas medidas não funcionarem, o caso é encaminhado para o Serviço de Prevenção de Absentismo 

da Câmara Municipal (equivalente à Comissão de Proteção de crianças e jovens), para que estes 

possam contactar a família. Estes profissionais, juntamente com o Professor dos Serviços à 

comunidade, estabelecem um protocolo de ação de equipa.   

Observação e apoio individual. Uma entrevista logo no início de um professor, em cooperação com 

um conselheiro educacional e um psicólogo escolar ou mentor, a um aluno, com base na observação 

de uma significativa diminuição dos resultados de estudo ou faltas frequentes à escola. Informar os 

representantes legais do aluno e negociações posteriores com os mesmos. Da mesma forma, existe 

um serviço de tutoria individual para os alunos repetentes. Algumas escolas têm uma equipa 
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multidisciplinar, com técnicos formados, para realizar este trabalho de acompanhamento e 

intervenção individual. 

 

Uso de tecnologias de comunicação na escola para combater o AEP 

 

Antes da pandemia 

Os métodos de ensino alternativos são as tecnologias de informação e comunicação correntes (TIC). 

Todas as escolas entrevistadas utilizaram tecnologias de diferentes formas e intensidade. 

Verificámos as seguintes situações: 

- São utilizados recursos de livre acesso, que podem ser alterados de acordo com as 

possibilidades e necessidades dos alunos com NEE; 

- Utilização de ferramentas digitais modernas para apoiar as aulas, mas também para 

implementar métodos de ensino interdisciplinares e interativos, que visam envolver 

pessoalmente os alunos na implementação de atividades de ensino e fornecer uma visão 

geral das atividades futuras, que os alunos podem realizar profissionalmente, após a 

conclusão dos estudos; 

- Utilização de plataformas informáticas para atribuir trabalhos de casa, para a justificação de 

faltas, inscrição em várias atividades, para responder a questionários (escolha de seminários, 

inscrição em cursos desportivos e outros), ensino à distância, ensino síncrono e assíncrono, 

avaliações através do Google classroom, apoio através de consultas (consultas individuais 

presenciais, consultas individuais online), intervenções, apoio pedagógico especial; 

- Utilização intensiva das TIC para a aprendizagem. Todos os alunos e professores têm acesso 

a um computador, que permite uma comunicação fácil em qualquer lugar (escola, casa, 

empresa) - um facilitador de aprendizagem. O aluno utiliza o computador não só para 

comunicar, mas também para trabalhar e guardar o seu trabalho; 

- Os recursos disponibilizados na Internet, como jogos e materiais didáticos divertidos, podem 

ser utilizados por professores e pais de crianças com dificuldades de aprendizagem, tanto 

para formação complementar como para exercícios e consolidação de conhecimentos já 

adquiridos; 

- Utilização de plataformas que possibilitam uma comunicação ágil e eficaz entre todas as 

partes (alunos, professores, famílias, empresas); portal académico e administrativo, que 

contempla ações e desafios diários e organiza toda a informação sobre os alunos. É um 

instrumento de comunicação digital e uma verdadeira enciclopédia de cada ação, de cada 
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aluno, dos materiais utilizados, etc. Isto tem permitido o desenvolvimento de projetos 

educativos e a prevenção do abandono escolar. Ferramentas de apoio que não fazem perder 

muito tempo com trabalho burocrático e administrativo, dando aos professores mais tempo 

para se concentrarem nos alunos e ajudá-los ainda mais de perto, proporcionando assim 

uma aprendizagem individual.   

Durante a pandemia 

Durante a pandemia, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) desenvolveram-se ainda 

mais nas escolas. Com o ensino à distância, as aulas deixaram de ser realizadas presencialmente (na 

escola), mas através do PC, através de diferentes plataformas. 

No processo de ensino à distância foram utilizados materiais pré-preparados e conteúdos 

adaptados. 

O início do ensino à distância foi um desafio para os alunos NEE. Tiveram dificuldade em adaptar-se 

às novas condições. Os pais dos alunos também fizeram um esforço para ultrapassar as dificuldades 

de comunicação.  No início do trabalho à distância, alguns deles enfrentaram dificuldades: 

- Falta de um dispositivo para a formação técnica, falta de internet em casa, más condições 

para aprender em casa; 

- Falta de uniformidade na forma de comunicação, os professores utilizaram diferentes 

plataformas para comunicar com os alunos, o que, em muitos casos, causou confusão para 

os alunos, especialmente no campo das tarefas a atribuir; 

- Os alunos usavam os computadores e telemóveis, mas mais para jogos e redes sociais. 

Quando lhes foi pedido que trabalhassem nestes dispositivos, conseguimos ver as lacunas e, 

quando tivemos de começar a ensinar à distância (devido à COVID) essas lacunas eram ainda 

maiores; 

- Três e quatro crianças de idades diferentes, numa família, que têm de estudar ao mesmo 

tempo na mesma sala; 

- Muitos dos alunos indicaram que não tinham uma câmara no computador ou que esta não 

estava a funcionar, ou que a ligação à Internet era lenta e preferiam não ligar a câmara. 

Desta forma, o professor não tinha visibilidade direta dos alunos e não observava o seu 

comportamento. Assim, os alunos utilizavam o tempo para fazer outras coisas, e apenas 

online para serem formalmente incluídos na plataforma. No processo de aprendizagem à 

distância houve momentos problemáticos com alguns dos alunos, nomeadamente 

relacionados com a tecnologia; 
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- A maioria dos alunos utilizou o telemóvel para se ligarem às atividades didáticas, mas em 

muitas ocasiões gerou problemas no envio das tarefas. 

Alguns destes desafios foram ultrapassados com a ajuda da escola, fornecendo computadores 

portáteis para o trabalho (os alunos tiveram a oportunidade de pedir emprestado equipamento 

informático ou foi-lhes proporcionado ligação à Internet). 

Com pequenas sessões de formação, os alunos melhoraram a utilização das TIC e não perderam as 

aulas. Foram autorizados a utilizar os seus telemóveis mesmo dentro da sala de aula (a partir de 

setembro) para realizar pesquisas e outras atividades sugeridas pelos professores. Utilizaram menos 

o telemóvel para "jogos", porque os professores trabalharam nesse sentido. Com a segunda fase de 

aprendizagem à distância, tudo correu muito melhor. No entanto, ainda foram encontradas algumas 

lacunas. 

As plataformas de aprendizagem e académicas são as mais utilizadas e mais aceitáveis porque têm 

ilustrações, são simplificadas e estão relacionadas com a realidade envolvente. Para os alunos com 

NEE, e para muitos alunos em risco de abandono, a ligação à plataforma foi considerada a mais 

acessível e preferida, o mesmo aconteceu por parte dos seus pais. 

Na verdade, a maioria dos obstáculos foi ultrapassada e a formação de qualidade foi de uma 

maneira geral conseguida. 

As tecnologias tornaram-se úteis, hoje em dia, por 4 razões diferentes: 

- ferramentas de apoio à organização e gestão da própria atividade profissional, ferramentas 

que podem ajudar a tornar mais eficaz o trabalho realizado pelos professores fora da sala de 

aula; 

- ferramentas de apoio à atividade cultural, uma vez que a Internet oferece: a possibilidade 

de encontrar materiais úteis para o ensino das disciplinas, a possibilidade de 

comunicar/colaborar de forma rentável com colegas e especialistas à distância, a 

possibilidade de participar em debates e seminários sobre temas de interesse sem 

necessidade de sair da escola ou de casa; 

- ferramentas capazes de melhorar e facilitar o processo de aprendizagem das disciplinas por 

parte dos alunos; 

- procedimentos definidos que permitiram a utilização da mesma plataforma por todos os 

professores e o uso normal do email "escolar". 
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TIC para alunos com problemas sociais (NEE) 

As escolas tentaram reduzir a lacuna digital e, por conseguinte, evitar o abandono escolar precoce. 

Por outro lado, o uso de tecnologias, em alguns casos, pode tornar mais apelativas algumas 

disciplinas e evitar o abandono escolar precoce por parte dos alunos. Em alguns casos, os alunos 

com NEE foram ensinados através de aulas online e por vídeos numa linguagem apropriada. 

Por último, é de salientar uma iniciativa, "o Coordenador do Futuro".  Esta figura tem a 

responsabilidade de registar o aluno num programa de software, o Dreamshaper, no qual o aluno 

escreve um percurso de vida, ou seja, reflete sobre um percurso de vida. Este software força os 

alunos a refletir sobre diferentes assuntos/tópicos e tem tido resultados interessantes. No entanto, 

a sensação é que antes da pandemia tudo corria muito bem; com a pandemia, surgiram muitos 

alunos deprimidos, e estão-se a enfrentar muitos desafios não tecnológicos.  O problema não é a 

falta de acesso à Internet; o que é difícil de responder é como esta tecnologia pode atrair a atenção 

e motivação dos alunos, como os cativamos para as atividades, e aqui falta alguma gamificação, algo 

que ainda não foi possível transferir para estas tecnologias de comunicação. 

 

TECNOLOGIAS E DIDÁTICA 
 

Nas escolas inquiridas, o nível de difusão do telemóvel é significativamente grande. 

Em 85% das escolas, o telemóvel tem um nível de difusão muito elevado, ou seja, mais de 80% dos 

alunos, e nos restantes 15%, a difusão é elevada (entre 60 e 80%). 

Os alunos utilizam o telemóvel na escola principalmente para conversar (16%), recolher 

informações (14%) e participar em discussões online (13%). 

Utilização do telemóvel pelos alunos na escola 
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Impacto das tecnologias na atividade didática 

Foi pedido aos entrevistados que dessem a sua opinião sobre alguns aspetos relacionados com as 

tecnologias e o seu impacto no ensino e nos alunos. As questões colocadas estão relacionadas com: 

- Novas tecnologias 

- Telemóveis e dispositivos móveis (tablets). 

Quanto às novas tecnologias, o seu efeito depende do conhecimento anterior e da respetiva prática; 

afetando, de forma muito diferente, se são alunos com necessidades especiais ou se as suas famílias 

estão envolvidas no seu desenvolvimento académico. Dito isto, foi destacado o seguinte: 

- Uma melhoria de nível médio em quase todos os 12 fenómenos/aspetos previstos na 

aplicação; 

- Nenhuma melhoria, para vários inquiridos, especialmente em relação a aspetos 

relacionados com a vida, incluindo atividades extra-escolares ("Participação em atividades 

sociais e extra-educacionais"); 

- Os impactos do fenómeno do bullying "Presença de bullying" divergem também bastante, 

uma vez que temos um grande número de respostas para "grande melhoria". Este item, para 

ser preciso, regista o maior número de respostas para "melhoria elevada"; ao mesmo tempo, 

há um número igual de respostas para "nenhuma melhoria"; 
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- Um impacto negativo, ou seja, um grande agravamento, tanto na "participação em 

atividades, incluindo extra-curriculares", como na "concentração durante o estudo" e, 

finalmente, na "motivação para estudar". 

Resumindo, existem alguns pontos fixos sobre o impacto das tecnologias, mas são poucos. Parecem 

ter um efeito positivo sobre a maioria dos aspetos ligados à vida escolar mas, quando analisamos 

os aspetos individuais, as opiniões expressas são, por vezes, bastante contrastantes. Se olharmos, 

por exemplo, para a capacidade de relacionar conceitos ("Ligações conceituais entre vários tópicos") 

e a capacidade associada de "Desenvolvimento de conceitos e sua reorganização", destacam-se 

considerações contrastantes, com um grande número de respostas em "melhoria mediana" mas 

também "forte melhoria" e, ao mesmo tempo, muitas respostas com "nenhuma melhoria". 

Provavelmente, na realidade, as consequências relacionadas com um aumento da utilização das TIC 

no ensino ainda não são conhecidas e existem também muitos preconceitos a este respeito. 
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Quanto à utilização de telemóveis e tablets, ou seja, dispositivos móveis, no ensino e o seu impacto 

nos alunos, são destacadas as seguintes considerações: 

- Há uma melhoria geral do nível intermédio, em particular nos seguintes aspetos: motivação 

para estudar, controlo da ansiedade, organização do tempo de estudo, nível de 

concentração durante o estudo, capacidade de conceitualizar diferentes tópicos, relação 

com outros alunos, com os professores, afeto pela escola e participação em atividades 

educativas e de socialização; 

- Há uma forte melhoria, para cerca de 25% dos inquiridos, nas áreas da relação, tanto com 

outros alunos como com os professores, mas também nos aspetos cognitivos, ou seja, a 

conjugação e relação de conceitos pertencentes a vários tópicos; 

- Para 20% dos inquiridos, estes instrumentos contribuíram, em média, para piorar a 

motivação para estudar, a capacidade de concentração, o fenómeno do bullying e a 

participação em atividades educativas e de socialização. A organização do tempo de estudo 

parece ter sofrido um nível médio de agravamento para um quarto dos inquiridos. 

Os efeitos dos dispositivos no ensino são contraditórios, nos seguintes aspetos: 

- o fenómeno do bullying, foi considerado como um aspeto que sofreu um nível médio de 

agravamento (para 20% dos inquiridos) e nenhum tipo de alteração (quase para 50% dos 

inquiridos); 

- relações com outros alunos, que registou uma forte melhoria para 25% dos inquiridos, um 

nível médio de melhoria para 40% dos inquiridos e, precisamente na direção oposta, um 

agravamento acentuado para 15% dos inquiridos. 
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Tecnologias durante o confinamento 

Devido à pandemia, durante alguns meses, o ensino passou a ser totalmente à distância. As escolas 

adotaram diferentes tipos de utilização em relação aos telemóveis: 

- A utilização do telemóvel foi fundamental em muitos casos. As aulas eram realizadas através 

do GoogleMeet, os alunos tinham de se conectar e, em muitos, casos não tinham qualquer 

outro dispositivo como computador ou computador portátil. Para alguns alunos, a utilização 

do telemóvel é a única forma de ensino e comunicação possível com professores e colegas 

de turma. Eles utilizam principalmente o Wiber e o Whatsapp. Além disso, o Google 

classroom e o Google meet. Graças à utilização dos telemóveis para assistir às aulas, muitos 

alunos não perderam o entusiasmo que a frequência da sala de aula implica. Embora tenha 

demorado algum tempo a adaptarem-se, especialmente devido às circunstâncias que 

rodeavam muitas famílias, os alunos habituaram-se rapidamente à plataforma e, além disso, 

usam os telemóveis não só como um dispositivo de lazer mas também como uma ferramenta 

de trabalho. 

- Uma pequena percentagem utilizou o telemóvel para trabalhar (especialmente os que 

apresentavam desvantagens socioeconómicas). Os resultados não foram bons, em 

comparação com os que utilizam um computador ou um portátil, uma vez que o telemóvel 

é limitado. Por esta razão, durante este ano letivo corrente, as escolas emprestaram 

computadores a estes alunos. 

- Algumas escolas não utilizam o telemóvel no ensino. 

As vantagens da utilização do telemóvel:   

- Os alunos trabalham melhor com o seu telemóvel do que com outros dispositivos 

- A mobilidade: pode-se aceder à informação, e-mail e outras aplicações mais rapidamente do 

que com outros dispositivos; 

- É mais rápido no processo de comunicação; 

- Aumenta a motivação para a utilização de jogos e vídeos educativos. Também facilita a 

apresentação visual da informação, o que melhora a capacidade de perceção. Há várias 

formas de realizar várias tarefas, exercícios e de utilizá-los eficazmente. Os alunos melhoram 

as suas competências técnicas. 

- Comunicar com a rapidez que o smartphone permite e ultrapassar algumas dificuldades na 

utilização da comunicação via Internet, quando tal acontece.   

 

As desvantagens da utilização do telemóvel:   
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- O telemóvel é, em 90% dos casos, utilizado para questões pessoais e quando os alunos são 

autorizados a utilizá-lo para questões de pesquisa e estudo, apenas o utilizam para questões 

pessoais, não conseguem diferenciar ou dissociar a situação, e do ponto de vista "prestar 

atenção/estar atento" isto prejudica muito no contexto da aprendizagem. Portanto, se 

outros meios forem utilizados simultaneamente, pode gerar alguma confusão. Os alunos não 

param de enviar mensagens, até mesmo um "Olá", a qualquer hora e todos os dias; 

- A utilização de telemóveis como única fonte de comunicação com os professores não é ideal, 

é apenas adequada para a comunicação normal e não para o ensino. Se o aluno não possuir 

outro dispositivo, é difícil realizar tarefas concebidas para o ensino assíncrono; 

- O telemóvel torna a aprendizagem ainda mais individualizada, ou seja, para utilizar o 

telemóvel na sala de aula teria de haver uma mudança muito grande na mentalidade do 

educador, que não existe, nem é possível a curto prazo. Temos de analisar que as aulas têm 

dois intervenientes, o aluno e o professor, e quando utilizamos o processo do telemóvel, 

este só pode funcionar num processo à distância, com o aluno em casa. O aluno utiliza o 

telemóvel como se fosse um jogo e, desta forma, pode ser útil para a atividade curricular; 

- O grau de funcionalidade do telemóvel é menor quando é necessário criar desenhos, tabelas, 

e projetos que requerem aplicações especiais. No ensino, o telemóvel serve principalmente 

para a comunicação verbal, mas é difícil/impossível apresentar o conteúdo de aprendizagem 

num quadro branco, escrever fórmulas e fazer desenhos, etc. As funcionalidades da 

plataforma educacional MSTeams não podem ser utilizadas. A maioria dos alunos que as 

utilizavam queixavam-se do tamanho do ecrã quando trabalhavam; 

- Falta de comunicação numa situação real de comunicação, o que reduz as competências 

sociais e de comunicação; 

- Os alunos com mais experiência aprenderam a utilizar smartphones e tablets para fazer 

sugestões aos seus colegas durante os testes ou apresentações orais, com evidentes falhas 

na preparação e na capacidade de assumir compromissos do ponto de vista da preparação 

e da gestão do stress uma vez de volta às aulas presenciais. 

A ideia de utilizar telemóveis e tablets para a aprendizagem é muito inovadora e necessária. Assim, 

o processo de aprendizagem será conduzido num ambiente familiar e amigável para os alunos. Isto 

é, especialmente, importante quando se trata de alunos com NEE. As escolas entrevistadas deram 

algumas sugestões: 

- Um grande desafio será a abordagem didática que será utilizada para apresentar as aulas e 

o material didático. O material deverá ser principalmente som e animação, vídeos, 

fotografias; ser capaz de realizar ações simples como premir, organizar, arrastar e outras. 
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Não ter muito texto, pois os textos longos aborrecem os alunos, especialmente aqueles com 

défice de atenção. Além disso, o ecrã do telefone é pequeno e vai cansar a vista; 

- Os estudantes com NEE utilizam telemóveis, tanto para diversificar as atividades e a 

atividade mental, como para se ligarem aos professores num ambiente online. É obviamente 

difícil para eles envolverem-se no e-learning, especialmente sem o apoio dos seus pais e sem 

a interação ativa com o professor. O trabalho com estas crianças deve ser individual e com 

a presença do professor, se possível. A combinação da aprendizagem síncrona e assíncrona 

é a melhor opção para elas. É necessário criar uma plataforma educativa eletrónica que seja 

especialmente concebida para crianças com necessidades educativas especiais. Messenger, 

Viber e Skype podem ser utilizados para comunicação adicional, especialmente com os pais; 

- Enquanto assiste a uma aula de vídeo, o aluno, frequentemente, navega na internet, fazendo 

tudo menos seguir a explicação; ou, se desativar o microfone e a webcam, pode até estar 

presente mas não está, porque está ocupado com outra coisa. Se fosse possível, o aluno 

deveria ser obrigado a ligar a webcam em determinadas plataformas online, utilizadas a nível 

escolar, de modo a assegurar a presença e a sua participação efetiva; 

- A avaliação da qualidade do processo educativo de forma remota é recomendada através da 

utilização de um computador portátil ou tablet. A utilização de tablets é mais favorável do 

que os telemóveis, porque o telemóvel é um dispositivo pessoal, utilizado para comunicação, 

que o aluno também pode utilizar com aplicações de aprendizagem, mas acabam sempre 

por utilizar as mesmas, porque as aplicações de aprendizagem não são as aplicações que 

procuram quando utilizam o telemóvel. Com o tablet e o computador, é diferente. 

 

Capacidade tecnológica para melhorar a qualidade do ensino 

A situação sobre estas questões é, de certa forma, bastante semelhante: 

- Ninguém fez nada de significativo no sentido de melhorar a qualidade do ensino através da 

utilização do telemóvel, porque 70% dos alunos que estudaram via aprendizagem síncrona, 

num ambiente eletrónico, têm um computador pessoal ou um tablet. O professor que 

trabalha com alunos NEE utiliza metodologias de trabalho que são adaptadas e 

padronizadas. O espaço online oferece outras oportunidades. Os telemóveis são raramente 

utilizados e apenas nos casos em que o aluno quer mostrar ou fazer algo por vontade 

própria. 

- Outros não estão familiarizados, porque estão a aprender a fazê-lo. 

- Existem, a título excecional, planos de ação em que as escolas participam. As escolas têm 

trabalhado com os alunos para implementar a aprendizagem cooperativa, utilizando 



 

 

 

 

 
KA2 Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas. Parcerias Estratégicas para a Educação Escolar. ACORDO n°: 2020-1-CZ01-KA201-
078434. Título do Projeto: 4G Didactic Pills 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas. 

32 
 

ferramentas e recursos digitais. A implementação destas ferramentas digitais tem 

continuado, através de tutoria e do resto das disciplinas, a funcionar eficazmente no mundo 

das novas tecnologias. Os professores tiveram formação sobre ferramentas digitais para o 

ensino/aprendizagem e para avaliações online, com os seguintes objetivos: 1) Melhorar as 

competências do ensino digital 2) Implementar mudanças metodológicas no ensino 3) 

Aprender a utilizar ferramentas, estratégias e recursos para as avaliações digitais 4) 

Descobrir ferramentas para o desenvolvimento de uma avaliação participativa e à distância 

5) Aprender a procurar, escolher, reciclar, criar e partilhar recursos digitais.   

As plataformas recomendadas são: 

- Office 365 e seus associados, Teams, One drive, Planner, etc.; 

- Google Classroom. Esta plataforma é utilizada para comunicação, a fim de evitar a mistura 

com vários tipos de canais e plataformas de comunicação diferentes. Neste caso, a 

informação e a educação ficariam fragmentadas e perderiam a sua eficácia. Este sistema 

também pode ser utilizado em telemóveis, mas a eficiência do trabalho é significativamente 

maior quando se trabalha em computadores ou PCs; 

- Dreamshaper 

Os entrevistados partilharam o seguinte: O principal desafio para a aprendizagem online é a 

disciplina do aluno e atrair a sua total atenção. Isto é especialmente difícil quando se trata de alunos 

NEE. Por exemplo, o ambiente em casa pode distrair e não permitir que o aluno se sinta tão 

confortável como na sala de aula. Por outro lado, o ambiente familiar pode ter estímulos externos 

que interferem com a plena empatia do aluno - outras pessoas, animais de estimação, ruídos de 

fundo, demasiado frio ou quente, e outros. Quando se trata de alunos com NEE que sofrem de défice 

de atenção, o ambiente de aprendizagem é muito importante. A este respeito, o software de 

aprendizagem deve ser concebido para atrair a atenção do aluno ao mais alto nível. Ao mesmo 

tempo, o software deve permitir ao professor monitorizar o comportamento do aluno, em tempo 

real, para sentir as suas emoções e reações. Isto assegurará um processo de aprendizagem 

bidirecional eficaz. 

 

Oferta formativa adequada para o ensino com o telemóvel 

Muitas respostas, sobre esta questão, convergem para nenhum tópico específico, mas para a 

procura de informação na Internet para o desenvolvimento do trabalho atribuído, tópicos para uma 

tarefa individual, que são feitos nas aulas. Outras coisas que podem facilitar a aprendizagem de 

novos conteúdos e a reorganização de conceitos são a utilização de jogos para reforçar os 

conhecimentos, interagir com colegas de turma e fazer trabalhos de grupo, mas sublinham: 



 

 

 

 

 
KA2 Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas. Parcerias Estratégicas para a Educação Escolar. ACORDO n°: 2020-1-CZ01-KA201-
078434. Título do Projeto: 4G Didactic Pills 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas. 

33 
 

- temas relacionados com a gestão de imagens, línguas, ou experiências ... 

- O crescimento é essencial, acompanhado com um pouco de imaginação na revisão dos 

métodos de ensino estabelecidos, por parte do pessoal docente, bem como um aumento da 

responsabilidade por parte dos alunos na utilização consciente e responsável destes 

dispositivos. Talvez fosse apropriado incluir disciplinas transversais nos programas escolares 

(um pouco como está a acontecer para a educação para a cidadania), através dos quais 

ambas as partes (professores e alunos) possam crescer e melhorar as suas competências e a 

sua capacidade de utilizar conscientemente e de forma responsável as novas tecnologias; 

- preferem a utilização do computador devido ao desempenho que oferecem. 

Alguém também indica as disciplinas: 

- principalmente para a componente teórica, tais como matemática, inglês e francês; todos 

estas disciplinas podem beneficiar da utilização de jogos lúdicos ou software lúdico. As 

componentes práticas, tal como o nome indica, ou seja, as unidades (módulos) de formação 

curta mais práticas devem ser presenciais, ou seja, em aula com explicação; 

- Ciências naturais, matemática, tecnologias da informação; 

- Música, desenho, biologia, geografia. 

Outra pessoa aponta para uma combinação de disciplinas com o modo de ensino: 

- gravações áudio de obras literárias; vídeos de aulas práticas para disciplinas profissionais; 

um filme baseado numa obra literária que é estudada na aula; obras musicais; fotografias 

para aulas de arte; exercícios desportivos para aulas de desporto; 

- criação de projetos web, que poderiam ser feitos por indivíduos ou por pessoas de diferentes 

partes do mundo que, graças à utilização da internet, podem colaborar para o sucesso de 

um projeto comum. 

Como apresentar temas utilizando o telemóvel durante a aula 

- Atividades "habituais" no telemóvel:  Aulas em vídeo, apresentações, ditado em áudio, 

discussão de temas, partilha de materiais didáticos, partilha de ecrã, apresentação, tutorial 

em vídeo, ficha de trabalho dinâmico, comunicação entre alunos e professores, utilização 

para responder a perguntas, por exemplo o Kahoot, filmar vídeos e partilhá-los, etc.; 

- O telemóvel como um computador: procura de informação de termos desconhecidos, em 

línguas estrangeiras, na procura de palavras, na procura de artigos sobre um determinado 

assunto. Também poderia ser utilizado para dar acesso a livros eletrónicos. Ligação dos 

dispositivos móveis a projetores; 
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- Demonstração de vídeo de curta duração: os telemóveis modernos contêm câmaras 

fotográficas. Os professores podem fazer pequenos vídeos demonstrando um determinado 

processo (criar, reparar algo, etc.) e enviá-lo ou integrá-lo na aula. É muito útil, 

especialmente nas escolas profissionais. Depois, pode adicioná-lo a um blogue da turma ou 

pode carregá-lo no YouTube. Inclusive vídeos explicativos ou com um exemplo prático de 

uma experiência, através da realidade aumentada (RA); 

- Entrevista e gravador de voz: Os telemóveis podem ser utilizados como gravador de voz para 

recolher provas áudio de um evento ou para apresentar uma entrevista ou qualquer tipo de 

instruções, e assim por diante; 

- Broadcasting: De acordo com o tema da lição - (seja história medieval ou música do século 

XIX ou XX ou desporto) - o professor pode estar no local (numa fortaleza, numa sala de 

concertos ou num teatro, num museu, num estádio) e ligar a câmara do seu telemóvel e 

emitir ou transmitir o que estiver relacionado com o tema. Por exemplo - estamos em Praga, 

no Teatro Nacional onde Mozart atuou pela primeira vez o seu Don Giovani (é o mesmo com 

o La Scala e Verdi ou Donizetti). É interessante mostrar o interior, algumas fotografias da 

atuação, entrevistar alguns dos cantores ou ouvir o ensaio. Achamos que eles dirão "Sim" e 

que ficarão entusiasmados; 

- Gamificação: Os professores podem incluir uma apresentação, um jogo online interativo ou 

um jogo do Kahoot na sua aula. A utilização de jogos em alguns temas torna-os mais fáceis 

de serem compreendidos pelos alunos. Além disso, implica o uso correto do telemóvel, por 

parte do aluno, durante a aula; 

- Gravação: Rapidamente, no trabalho de campo, os professores (e alunos) podem gravar 

imagens, vídeo, som, tomar notas, utilizar tecnologia GPS e software de mapeamento para 

gravar informações essenciais para o seu trabalho de campo; 

- Aula interativa: certifique-se de que a aula pode ser interativa e em tempo real. Por exemplo, 

especialmente em alguns assuntos, é possível ligar dispositivos portáteis numa rede e tirar 

partido de plataformas/aplicações adequadas de forma a poder utilizar um quadro branco 

virtual, que não precisa de ser apagado quando é preenchido, mas que fornece sempre 

novas páginas, as quais podem ser gravadas e guardadas como notas. Este modo pode, 

também, dar a oportunidade de interagir diretamente no quadro com os alunos envolvidos 

durante uma prova oral ou teste, ao mesmo tempo que mostra a aula a toda a turma e 

ensina, corrigindo quaisquer erros e/ou, em qualquer caso, realizando as tarefas atribuídas; 

- Trabalho cooperativo para a resolução de problemas: um grupo de alunos que partilha um 

problema, mas que nem todos têm os mesmos componentes e para chegarem a uma 

solução devem encontrar todas as soluções possíveis, partilhar a informação e chegar à 

melhor para eles; 
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- Sem smartphones: os alunos têm de deixar os smartphones numa caixa quando entram na 

sala de aula e não estão autorizados a utilizá-los durante a aula. 

 

Tecnologias na Escola e Competências para a Vida 

Podemos distinguir as seguintes situações: 

- As competências para a vida que podem ser melhor ensinadas através das TIC foram 

identificadas com precisão. Entre estas, incluem-se, principalmente, as que envolvem uma 

abordagem criativa, como a criatividade e uma comunicação eficaz, referidas por quase 

todos os inquiridos; 

- Segundo outros, as TIC ajudam a construir e a desenvolver as seguintes competências para 

a vida: Auto-consciencialização, tomada de decisões, gestão do stress. Isto é conseguido 

através de trabalhos de projeto; 

- Outros ainda acreditam que, através das TIC, podem ser treinadas quaisquer competências 

para a vida, mas especialmente as relações interpessoais, o pensamento crítico e a resolução 

de conflitos; 

- Trabalhar com TI e com vários programas e aplicações pode, efetivamente, treinar a 

pesquisa e obtenção de informação, adquirindo a capacidade de apresentar a informação 

obtida sobre um determinado tópico, trabalho individual e a comunicação com professores 

através de uma plataforma selecionada. Uma competência importante é a procura e a 

recolha de informação e aprender a aprender. Mas o aluno pode, também, adquirir 

autonomia e sentido de dever e organização do seu próprio tempo; 

- Tudo pode ser trabalhado com a utilização das TIC e é essencial saber como fazer uso da 

informação.  Todas as competências para a vida podem ser desenvolvidas através das 

tecnologias digitais. Porque as tecnologias digitais são a nossa rotina diária, elas fazem parte 

de tudo o que fazemos. A utilização das TIC é tão adequada e intensa que todas estas 

competências são melhoradas, experimentadas e exercidas, com um modelo de ensino e 

aprendizagem apoiado nas TIC. A utilização das TIC pode desempenhar um papel importante 

em qualquer uma delas (competências para a vida), particularmente aproveitando a 

"afinidade" que a maioria dos alunos demonstra para com as novas tecnologias. Nestes 

tempos pandémicos que temos atravessado, a importância das TIC no desenvolvimento das 

competências listadas torna-se ainda mais importante, pois permite-nos "aproximar-nos", 

em termos de comunicação, a desenvolver relações interpessoais, a empatia, etc., 

ultrapassando assim os obstáculos que a realidade nos impõe no que diz respeito ao 

contacto físico e ao convívio; 
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- Geralmente as TIC cognitivas, quotidianas e sociais fazem parte do desenvolvimento da 

inovação no sistema educativo. Através da tecnologia, as crianças aprendem a utilizar a 

informação de uma melhor forma, a encontrar os materiais de aprendizagem mais 

apropriados, a estruturá-los e a assimilá-los. As TIC envolvem a atenção dos alunos, mantêm 

o seu interesse e a sua atividade por um longo período de tempo. Um aumento da auto-

estima e do sentido de importância do aluno pode ser considerado como um efeito positivo; 

- Os alunos são incentivados a participar ativamente na vida escolar através da utilização de 

meios digitais - para criar publicações para o perfil na rede social da escola; para participar 

em pequenos grupos sociais, para fazer amigos e comunicar livremente, etc. Utilizar meios 

digitais acessíveis e que atraiam toda a atenção do aluno - através de som, animação, 

imagem. Isto permite desenvolver todos os sentidos do aluno; 

- As crianças com NEE demonstram confiança e mais adaptabilidade ao aprenderem através 

das TIC, tal como os seus colegas de turma. A criança com NEE, que vive com limitações de 

comunicação, que encontra dificuldades em expressar-se, utiliza a tecnologia de forma 

voluntária e ativa. Desta forma, comunica em pé de igualdade com os seus pares. Através 

das novas tecnologias de comunicação, as capacidades das crianças com NEE tornam-se mais 

visíveis do que a sua deficiência; 

- As TIC podem ser a forma de desenvolver competências para a vida, mas a relação humana 

e o trabalho da relação humana não podem ser negligenciados. 

Alguém deu indicações sobre as competências que podem ser desenvolvidas, mais facilmente, 

através das tecnologias digitais: 

- Gestão do stress - o aluno pode divertir-se através da tecnologia; reduzir o stress fazendo 

coisas interessantes, passatempos, etc. 

- Regulação emocional - os meios digitais permitem regular as emoções; esse papel é 

desempenhado por vários jogos, redes sociais, etc. 

- Pensamento positivo - através da partilha de boas práticas, boas causas, bons exemplos e 

histórias interessantes de alunos. 

- Auto-estima - o papel das redes sociais é muito importante; mas há que ter cuidado, porque 

muitas vezes são as redes sociais que impedem alguns dos alunos de serem eles próprios; 

por vezes perdem a sua identidade e auto-confiança. 

- Empatia - através da partilha de várias boas práticas, boas causas, bons exemplos e histórias 

interessantes de alunos 

- Capacidade de escuta - várias aulas de aprendizagem por via do audio 

- Gestão de relações - fazer amigos através de redes sociais. 
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- Definição de objetivos - participação em grupos de interesse em redes sociais; juntar-se a 

outros alunos com interesses e ideias semelhantes. 

Estas competências são sobretudo desenvolvidas através de meios digitais e da utilização das redes 

sociais. Também, através da utilização de fontes de informação, enciclopédias, tutoriais online, 

vídeos. A utilização de vídeos, artigos e apresentações, por exemplo, um vídeo sobre como os alunos 

podem gerir e controlar as suas emoções. 

Alguém indicou que utilizando as TIC, o objetivo da interação/comunicação é alcançado mais 

rapidamente. Os interesses, atividades e conhecimentos comuns são partilhados. A informação é 

selecionada, o comportamento no espaço online é controlado. As competências mais importantes 

formadas com a utilização das TIC seriam as seguintes: 

- Integração no mercado de trabalho: Alguns alunos do ensino profissional começam quase 

imediatamente as suas carreiras após a conclusão do curso. Devido à importância das TIC no 

mercado, é crucial a sua correta utilização. 

- Literacia digital: Todos os nossos alunos acreditam que sabem utilizar as tecnologias, pois 

fazem parte do seu dia a dia desde o seu nascimento. No entanto, observámos que a sua 

utilização não é a correta na maioria dos casos; por conseguinte, as escolas devem trabalhar 

no sentido da utilização correta das TIC. 

- Utilização e controlo das Redes Sociais: Sem dúvida, um dos temas mais preocupantes da 

nossa sociedade atual. A partir das instituições de Educação, o demonstrar o uso correto 

desta nova forma de comunicação pode evitar problemas na atual distorção profunda das 

relações pessoais. 

- Educação sobre propriedade intelectual: Um dos tópicos pendentes da sociedade atual é o 

respeito pela propriedade intelectual, que é ainda mais imperativo no que diz respeito à 

utilização de novas tecnologias e ao fácil acesso da pirataria. 

Entre as experiências relatadas: 

- "História de um salva-vidas". Esta atividade consistiu no desenvolvimento de trabalhos de 

investigação, em grupos, sobre o personagem da História, cujo nome foi dado às nossas 

escolas. Posteriormente, os alunos desenvolveram um stop-motion, desenhado por eles e a 

partir daí foi publicado um vídeo onde foi contada a sua história de vida. Esta tarefa 

desenvolveu a criatividade e o trabalho em grupo (tolerância, capacidade de trabalho em 

equipa, criatividade, negociação, liderança, inteligência emocional... estavam todas 

envolvidas); 
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- Fazer um "mindminter" no qual, depois de observar uma obra de arte, é pedido aos alunos 

que escrevam os sentimentos que a imagem despertou neles.  Há várias competências que 

surgem numa atividade como esta e os alunos adoram-na e, sem se aperceberem, são 

estimuladas: a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação, a empatia, o controlo das 

emoções, a interpretação das suas próprias emoções, entre outras; 

- A "Aliança Perfeita", um projeto em que a equipa trabalha com os alunos as competências 

para a vida. Mas esta atividade não desenvolve estas competências com a utilização das TIC, 

porque a formação de professores das áreas das TIC é ainda muito arcaica e estamos num 

processo de constante atualização. "Acredito plenamente na criação de um processo de 

gamificação para o desenvolvimento das competências para a vida, que deve acompanhar o 

aluno desde o início da escola, na sua infância, e não apenas no ensino secundário, pois penso 

que nessa altura vamos muito atrasados para começar a estimular estas competências". 

 

O impacto das tecnologias na capacidade de planeamento e auto-regulação do processo 

de aprendizagem dos alunos 

A maioria dos entrevistados pensa que as tecnologias (e as tecnologias móveis) empurraram os 

alunos para a capacidade de planear e auto-regular o seu próprio processo de aprendizagem. O 

aluno aprendeu a utilizar ferramentas como o Google Calendar para se ligar às sessões online a 

partir de casa. Além disso, a utilização da plataforma Virtual Classroom permite-lhes ter as suas 

tarefas semanais mais organizadas. Ainda, o feedback dos professores é direto, o que ajuda. Mesmo 

no caso dos alunos que têm pouca autonomia, ficam mais entusiasmados e mais independentes, 

conseguindo estruturar e planear a sua aprendizagem utilizando as TIC. 

Mas a eficácia desta utilização, depende: 

- da idade dos alunos e das suas qualidades morais e comportamentais; 

- no caso de alunos que trabalham de forma estável e eficiente na escola, a utilização da 

tecnologia trouxe uma determinada mudança. No caso de alunos com piores resultados 

académicos ou com pouco apoio por parte dos tutores, o efeito é quase inexistente, em 

alguns casos estes alunos perdem-se no ensino; 

- a combinação de ferramentas flexíveis com um trabalho pedagógico 

 

Ao mesmo tempo, há algumas considerações importantes: 

- É difícil conseguir um processo de planeamento e auto-regulação nestas novas condições 

pandémicas, especialmente para os alunos com necessidades educativas especiais. Para 
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crianças com desordem do espetro do autismo, qualquer acontecimento que seja invulgar 

para elas pode tornar-se um enorme desafio. A substituição do dia escolar pelo computador 

em casa causa perturbações e mudanças de difícil alteração. A criação de novas regras de 

formação deve ser-lhes comunicada de forma repetida e circunstancial a fim de ser aceite e 

implementada sem tensão e resistência. Através da tecnologia, pode ser fornecida uma 

estrutura alternativa a seguir, com o apoio de profissionais e da família. 

- O processo de ensino em algumas escolas decorre de forma síncrona, num contexto 

eletrónico, o que significa que o horário semanal é seguido sob a forma de ensino presencial; 

na prática - as aulas começam às 8h00, os alunos e professores estão em frente aos 

aparelhos e estão em aulas durante o dia. À tarde, têm tempo para a auto-preparação. Com 

esta organização do tempo de aprendizagem, os alunos não têm liberdade significativa para 

auto-regularem o processo de aprendizagem. A liberdade de auto-regulamentação do 

processo de aprendizagem verifica-se quando se atribuem atividades de projeto aos alunos. 

Na escola, isto é feito em quase todas as disciplinas, uma vez por mês, e é eficaz para os 

alunos motivados. Infelizmente, em algumas escolas, apenas a minoria dos alunos está 

motivado para aprender. A maioria dos alunos tende a desempenhar tarefas específicas; 

preferem que o processo de aprendizagem seja conduzido pelo professor e que no final do 

dia escolar termine o seu compromisso para com a escola. 

- Situações de coexistência convincente: durante a situação de pandemia, algumas escolas 

utilizaram um modelo que combina formação síncrona e assíncrona, e para cada hora 

assíncrona deve haver provas de aprendizagem, por exemplo, a entrega de um conteúdo 

que será equivalente a essa hora de trabalho individual. Desta forma, alguns alunos 

acabaram por obter melhores resultados online, quando presencialmente tinham piores 

resultados, mas também se verificou o oposto. 

- Alguns alunos adaptaram-se e estão a adaptar-se às novas tecnologias tentando explorá-las 

para construir atalhos para estudar, em vez de integrar as suas competências e melhorar o 

seu desempenho académico e a sua aquisição de aptidões e competências. Obviamente, no 

seu percurso são inevitavelmente obrigados a melhorar as suas aptidões digitais, mesmo 

que da forma provavelmente menos vantajosa e mais perigosa. 

 

Efeitos dos telemóveis (e tablets) no contexto de sala de aula e nas atividades de ensino 

Os efeitos da disseminação dos telemóveis e dos tablets no ensino e no contexto de sala de aula são 

geralmente positivos, mesmo que haja também opiniões bastante contraditórias entre os 

entrevistados: 
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- O efeito é bom quando usado de forma controlada e com regras claramente definidas. As 

tecnologias digitais estão a mudar a educação. Professores e alunos estão a utilizá-las cada 

vez mais para fins de aprendizagem. Permitem a entrada rápida e fácil na ‘cloud’ e a 

utilização de recursos baseados na web para ajudar alunos e professores. O interesse e a 

concentração aumentam. Assim, quando o uso do telemóvel é permitido e incentivado pelo 

professor, para ajudar no processo de aprendizagem, então o telemóvel torna-se uma 

ferramenta de aprendizagem indispensável. Os alunos sentem-se confortáveis neste 

ambiente e, mesmo os alunos que não são normalmente ativos, tornam-se participantes 

ativos no processo de aprendizagem. Esta é uma das vantagens de utilizar o telemóvel no 

processo de aprendizagem. Mas esta utilização deve ser controlada e gerida pelo professor. 

A este respeito, é necessário primeiro que os professores adquiram melhores competências 

digitais para a utilização dos telemóveis para fins educativos como ferramenta didática e de 

ensino. Isto é para evitar que o efeito da utilização de telemóveis reduza a disciplina e a 

atenção dos alunos durante o processo de aprendizagem. Cada aluno escreve no seu perfil 

social pessoal, partilha, gosta e comenta. A atenção à formação perde-se completamente. 

- A utilização de equipamentos tais como smartphones, tablets ou computadores pessoais 

provou ser muito enriquecedora para o desenvolvimento de atividades de sala de aula, 

tornando-as mais atrativas para os alunos.  O nível de atenção dos alunos estará sempre 

relacionado com o interesse e a dinâmica que pode ser dada à própria turma. 
- A prática da utilização de telemóveis no processo de aprendizagem não é comum. Uma das 

lições adequadas para o uso de telemóveis é no ensino de línguas estrangeiras, em que os 

alunos podem procurar materiais apropriados para traduzir e partilhar com outros; também, 

os telemóveis são utilizados em aulas de arte em que os alunos procuram informação/peças 

de arte e analisam. Mas em alguns casos, o uso de telemóveis traz problemas de 

relacionamento aos alunos - difamação, fotografia ilegal, etc. 

- Em princípio, a utilização de telemóveis na sala de aula não é permitida. Em algumas aulas, 

contudo, os professores permitem a sua utilização para incentivar os alunos a procurar 

informação atualizada sobre um assunto específico ou para preparar uma breve 

apresentação. Nestes casos, alguns alunos entram primeiro nos seus perfis pessoais, nas 

redes sociais; escrevem comentários; fazem ou partilham gostos. Isto distrai-os da tarefa e 

tira-lhes tempo para a completar. Claro que há alunos que desenvolveram competências 

digitais e não se distraem com perfis pessoais em redes sociais, mas concentram-se na tarefa 

definida pelo professor. Para que todos os alunos possam utilizar livremente os seus 

telemóveis, para fins educativos, durante o processo de aprendizagem, é necessário 

promover a literacia digital. 



 

 

 

 

 
KA2 Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas. Parcerias Estratégicas para a Educação Escolar. ACORDO n°: 2020-1-CZ01-KA201-
078434. Título do Projeto: 4G Didactic Pills 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas. 

41 
 

- Na sala de aula, os alunos não estão autorizados a utilizar os seus telemóveis durante a aula, 

porque começam a utilizar os seus telemóveis para atividades não relacionadas com a escola 

- por exemplo, jogar, conversar, comunicar com outros alunos durante o seu processo de 

aprendizagem, etc. Muito raramente podem utilizar o telemóvel durante as aulas para 

ajudar na sua aprendizagem - por exemplo, para procurar informação na Internet, mas 

apenas até certo ponto. 

- Menos comunicação pessoal entre alunos, isolamento de alguns alunos, aprofundamento 

da natureza introvertida, incapacidade de resolver determinados problemas pessoalmente, 

falsa coragem (mais fácil de escrever do que de dizer pessoalmente). 

- Os telemóveis são o pior; nas relações com os alunos, o envio de mensagens uns aos outros 

é bastante frequente; a maioria dos problemas que temos em relação a "processos 

disciplinares" são o resultado da comunicação nas redes sociais e o envio de mensagens não 

adequadas. Assim, os telemóveis são negativos na atividade docente, no contexto de sala de 

aula. Pode ser interessante no contexto doméstico, se estiver a trabalhar a partir de casa. O 

nível de atenção exigido na sala de aula perde-se com o telemóvel; penso que os alunos 

distraem-se muito com o telemóvel e por isso, para o processo de atenção, não o vejo como 

benéfico. 

- Se o smartphone já se tinha tornado uma extensão do nosso corpo, agora é, de facto, um 

órgão. Mesmo na sala de aula, muitos alunos não largam os seus telemóveis e utilizam-nos 

continuamente durante a aula, muitas vezes conversando uns com os outros através das 

redes sociais, quebrando assim o limiar da atenção e limitando a participação ativa e 

produtiva na aula do professor, que demasiadas vezes se vê como se estivesse a falar sozinho 

durante horas, como se estivesse num lugar onde todos falam uns com os outros sobre outra 

coisa qualquer. 

NEE E A DIDÁTICA   

 

Causas de desvantagem social dos alunos NEE 

Muitas respostas definem as NEE estando relacionadas com a falta de educação dos pais, 

desemprego na família, falta de controlo e baixos rendimentos mensais, dependência de benefícios 

sociais, que é a indicação mais frequente. Baixo nível de habilitações académicas por parte das 

famílias, falta de controlo parental, e falta de motivação para aprender. Pobreza - pais 

desempregados ou que estão empregados apenas sazonalmente. Na maioria destas famílias, a 

educação não é um valor. Da mesma forma, para os alunos com língua materna e ambiente cultural 

diferente. 
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É certo que também há sinais que certas doenças levam à desvantagem - físicas e/ou mentais. A 

desvantagem resulta dos défices destas crianças, de acordo com a doença. Um nível baixo de auto-

conhecimento em relação à sua saúde mental, que é acrescido às famílias sem uma estrutura forte. 

De uma forma mais geral, os alunos com NEE são o resultado de uma espécie de fenómeno global: 

baixa educação na família, baixas expetativas relativamente ao futuro, instabilidade no emprego; as 

crianças acabam por reproduzir isto. 

 

Competências para a vida "mais importantes" para alunos com NEE 

Alguns acreditam que todas as competências para a vida podem ser consideradas como alvos de 

intervenção para melhorar a participação ativa e voluntária no ensino. No entanto, as opiniões 

expressas consideram o seguinte: 

- Duas competências são consideradas fundamentais: as relações interpessoais e a gestão do 

stress, pois afetam o desconforto social e, consequentemente, o abandono escolar. Além 

disso, estas competências acabam por produzir efeitos, embora com diferentes graus de 

incidência, em todas as outras competências para a vida. As crianças com desconforto social 

podem sofrer com a incapacidade de se relacionarem com os outros, pelo que é essencial 

poder ajudá-las a desenvolver as competências necessárias para melhorar esta competência 

e outras (também a comunicação eficaz, autoconsciência, empatia e gestão das emoções, 

bem como, em menor medida, o espírito crítico). A outra competência fundamental e mais 

difícil de lidar é a de gestão do stress, e todas as outras competências ligadas a isto (por 

exemplo, a de "tomada de decisões", "resolução de problemas", criatividade e espírito 

crítico). Este fator pode trazer à tona fenómenos de frustração que podem levar as crianças 

a desenvolver um sentimento de intolerância para com a escola e, nos casos mais graves, 

até mesmo a desistir. Ajudar as crianças a desenvolver a capacidade de enfrentar melhor os 

momentos críticos pode ser uma estratégia importante, em alguns casos decisiva, para 

estimular a participação escolar e reduzir o fenómeno do abandono; 

- Competências em matéria de comunicação eficaz e competência em relações interpessoais. 

Promover a importância do trabalho colaborativo e o espírito de trabalho em equipa como 

fatores decisivos para o sucesso de todos, parecem ser valores fundamentais a incutir nos 

alunos.  Medidas como o incentivo ao trabalho em grupo, projetos conjuntos, etc..; 

- Os alunos ficam motivados e ganham confiança quando criam um produto real. É assim que 

se constroem competências, tais como a criatividade, o espírito crítico, resolução de 

problemas, tomada de decisões. A educação vocacional ajuda a adquirir estas competências 

à medida que os alunos aprendem e trabalham; na sua formação, criam um produto, pode 
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ser um projeto, mas um produto que é realizado na prática; os casos são resolvidos e as 

oportunidades são escolhidas; trabalhar em equipa; 

- Inteligência emocional através de formas de aprendizagem extracurriculares e não formais. 

Assim, auto-consciência, comunicação e relacionamento com outras pessoas, gestão do 

stress;   

- Melhorar a auto-estima e as capacidades de aprendizagem, uma vez que, geralmente, estas 

são competências que afetam não só o insucesso escolar, mas também outras áreas da vida. 

 

Utilização de dispositivos móveis no ensino e motivação para o estudo  

Há diferentes opiniões sobre este tópico: 

- A utilização de telemóveis para fins escolares é uma ideia muito inovadora. Isto permitirá 

que os alunos estudem num ambiente agradável e familiar. Irá reduzir o abandono escolar 

precoce dos alunos porque os alunos terão a oportunidade de estudar à distância, mesmo 

quando não estão em casa. Ou seja, os alunos estão constantemente ligados ao ambiente 

de aprendizagem através dos telemóveis. 

- É possível porque desta forma o aluno tem de enfrentar uma menor concorrência e 

comparação com os outros alunos.   

- Podem ser bastante úteis para a utilização de aplicações muito interessantes como o Kahoot, 

mentimeter, diferentes jogos pedagógicos online, etc., que os alunos normalmente gostam 

de utilizar, mas utilizado apenas para esses fins. 

- A motivação aumenta, mas não para todos, porque muitas destas crianças não têm 

competências digitais básicas e, se não conseguem fazer isto ou aquilo, ficam 

desinteressadas. Mesmo que todos consigam e estejam interessados em aprender através 

do telemóvel, não há forma de eliminar todas as ameaças de abandono escolar precoce, 

porque no nosso país as principais razões são as socioeconómicas. 

- Nos alunos com problemas sociais, a utilização do telemóvel/tablet no ensino, por um lado, 

fomentou uma maior motivação para estudar, associando o dispositivo, com que fazem 

chamadas ou enviam mensagens, a um instrumento com o qual também podem estudar; 

por outro lado, esta oportunidade levou, aos que são tímidos e pouco participativos, a 

aumentar a sua timidez, e a falta de colaboração, em alguns casos, aumentou. 

- A utilização ou acesso a qualquer dispositivo não é a garantia de motivação para estudar, 

pois este facto dependerá de outros factos, já mencionados, como: os seus próprios hábitos 

de estudo, a importância que as suas famílias dão aos seus estudos, a disponibilidade dos 

seus pais para cuidar deles, as estratégias educativas dos pais... Em relação à utilização do 

telemóvel, a opção ideal seria a de poderem utilizar outro dispositivo para se ligarem e 
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entregarem as suas tarefas (tablet ou computador, pois o seu tamanho é maior e têm mais 

funções). Antes do confinamento, havia uma tendência crescente da dependência dos 

alunos do telemóvel e das redes sociais, após o confinamento e com a implementação das 

sessões online, a sua dependência é ainda maior e está a afetar um maior número de alunos. 

Por conseguinte, as consequências negativas também aumentaram (falta de atenção e 

concentração, dificuldades de aprendizagem, rotinas de estudo e descanso inadequadas, 

problemas familiares, intimidação, entre outros). 

- Em caso de dificuldades relacionadas com a dislexia ou a escrita, a utilização de tecnologias 

pode ajudar e motivar os alunos nos seus trabalhos escolares em casa. 

- Pode ter pouco efeito, outros fatores são mais significativos.   

- O telemóvel não é a solução. A utilização de telemóveis no ensino não pode ajudar a resolver 

um possível abandono escolar precoce. 

- Depende do carácter do jovem e do tipo de problema. Alguns alunos com necessidades 

educativas especiais beneficiaram da utilização das tecnologias da informação, promovendo, 

assim, a sua aprendizagem e competências. Contudo, há muitos casos de crianças para as 

quais o uso das tecnologias limitou o empenho e o desejo de acompanhar os programas e 

os objetivos educacionais. Esta tendência levou, em casos raros, a um abandono da 

participação escolar, também graças à pandemia e às suas implicações psicológicas nas 

crianças, pelo que as tecnologias e, sobretudo a forma como são utilizadas, estão a levar a 

um maior distanciamento do que à participação na vida escolar. 

- O telemóvel é um fator de distração, só pode ser utilizado se não existir computadores na 

sala de aula. 

 

Utilização de dispositivos móveis para limitar os danos causados pelos problemas sociais 

dos alunos   

As escolas não têm programas ou experiências testadas para ajudar os alunos, com problemas 

sociais, através de dispositivos móveis. Na verdade, as escolas: 

- estão a utilizar o telemóvel apenas como um auxílio no ensino; 

- emprestam os dispositivos eletrónicos aos alunos, também com o objetivo de reduzir os 

potenciais danos resultantes de quaisquer desigualdades económicas que possam existir; 

- realizaram algumas conversas, com os diferentes grupos e níveis, conduzidas pela Polícia 

Local e levadas a cabo pelo agente da Escola Segura ou por peritos e intervenções do 

Departamento de Orientação. Nestas conversas, foram abordados os seguintes conteúdos: 

A utilização adequada de dispositivos telefónicos e redes sociais; Problemas e perigos 

decorrentes da utilização inadequada de telemóveis e redes sociais; Responsabilidade legal 
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para com os menores na difusão de imagens e vídeos com conteúdo inadequado; Assédio 

cibernético; Segurança na internet; 

- dão aulas nas quais explicam como utilizar plataformas digitais e fornecem indicações 

simples, mas eficazes, sobre como acompanhar e interagir durante o ensino à distância, 

ilustrando passo a passo o que fazer, tanto para se ligar como onde e como visualizar as 

tarefas, notas, comunicações e como enviar documentos; 

- adotaram Unidades de Aprendizagem cada vez mais atuais, envolventes e interativas, numa 

tentativa de envolver os alunos nas atividades de ensino e de tornar o estudo mais agradável 

e menos cansativo. Tudo com o objetivo de estimular a participação e a assiduidade dos 

alunos na escola. 

 

Utilização de dispositivos móveis para desenvolver competências para a vida  

Em muitas escolas não há experiência sobre como utilizar o telemóvel para desenvolver 

competências para a vida nos alunos. 

Noutros casos, foram indicadas as competências que são treinadas através de dispositivos móveis: 

criatividade, comunicação eficaz, capacidades de comunicação interpessoal, auto-

consciencialização, espírito crítico, tomada de decisões. O Smartphone é utilizado para gerir as redes 

sociais, conversas de grupo e jogos, pelo que é possível melhorar as competências de comunicação.   

As experiências para desenvolver competências para a vida nos alunos têm a ver como os alunos 

são capazes de desenvolver uma maior autonomia, desenvolvendo trabalho pessoal ou em grupo, 

e interagindo com menos ansiedade, conseguindo gerir o stress de uma forma melhor e mais 

determinada. 

Em alguns casos, os entrevistados também indicaram outras competências para além das 

competências para a vida, tais como aprendizagem e gestão do tempo, procurando e obtendo a 

informação necessária para a educação e o cumprimento das tarefas atribuídas. 
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CONCLUSÕES 
 

O inquérito realizado através das entrevistas visava ter feedback sobre diversos aspetos 

relacionados com o projeto 4G. 

Os entrevistados, de facto, apresentaram o seu ponto de vista sobre a utilização de tecnologias no 

ensino, com referência específica às possíveis utilizações de dispositivos como telemóveis e tablets. 

Obviamente, a questão está bastante "quente" devido à emergência Covid que, no último ano, 

aumentou exponencialmente a utilização de tecnologias, em geral, e de telemóveis, em particular, 

no ensino, muitas vezes de uma forma próxima. A este respeito, as queixas são que a transição para 

uma utilização intensiva da tecnologia, causada pelo bloqueio e restrições ao ensino presencial, não 

foi acompanhada por uma formação de professores e alunos na utilização de tecnologias e que não 

houve uma abordagem metodológica funcional para uma utilização consciente e orientada destas 

tecnologias. 

A utilização de tecnologias e telemóveis, em particular, no campo didáctico, tem sido associada a 

vários temas, todos eles incluídos no Projeto 4G, nomeadamente: 

a. a relação entre as tecnologias e a aprendizagem, também no que diz respeito aos alunos 

com necessidades especiais 

b. a identificação das competências para a vida consideradas mais adequadas para enfrentar o 

fenómeno do abandono escolar precoce e as possibilidades de aprendizagem das mesmas, 

através de um ensino com recurso a tecnologias. 

Em relação ao primeiro ponto a), as conclusões que surgiram levam-nos a afirmar que: 

- Os instrumentos preferidos e citados são aqueles que durante a pandemia, em geral, 

apoiaram a partilha de conhecimentos em muitos setores. Estamos a falar da MS-Teams, 

Gsuite e todas as plataformas que ligam pessoas com o objetivo de partilhar documentos, 

apresentações, etc. Contudo, estas aplicações nem sempre são totalmente utilizáveis 

através de tecnologias móveis, por questões relacionadas com a funcionalidade, mas 

também com o tamanho do ecrã, e assim por diante. Por conseguinte, a utilização de 

tecnologias móveis é, geralmente, apreciada para o ensino, mas deve também ser gerida 

através de formação adequada para o pessoal docente. A familiaridade do aluno com o 

instrumento é importante, o que o torna mais atrativo; por outro lado, o aluno distrai-se 

especialmente se o telemóvel for utilizado na sala de aula. Assim, sugere-se a sua utilização 

em casa: no ensino, no estudo, exercícios e trabalhos de casa. 
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- Os temas que podem ser tratados com o uso de tecnologias são os mais variados, mas 

certamente o que sobressai é a indicação de disciplinas que podem ser ensinadas através do 

uso de técnicas de gamificação, mas sempre precedidas pelo ensino presencial em sala de 

aula; 

- As modalidades a privilegiar são realmente muitas: desde aulas interativas, ao trabalho 

cooperativo para a resolução de problemas, a pequenos vídeos tutoriais (particularmente 

úteis em escolas de formação profissional), à mera transferência de atividades realizadas 

pessoalmente (apresentações, aulas em vídeo, etc.); 

- O seu efeito (tecnologias) depende do conhecimento prévio sobre a prática das mesmas; 

afetando grandemente e de forma diferente se forem alunos com necessidades especiais ou 

se as suas famílias estiverem envolvidas no seu desenvolvimento académico. 

 

Ainda em relação a esta área de investigação, verifica-se que as crianças com NEE demonstram 

confiança e mais adaptabilidade ao aprenderem através das TIC, tal como os seus colegas de turma. 

A criança com NEE, vivendo com limitações de comunicação, que tem dificuldade em se expressar, 

utiliza a tecnologia de forma voluntária e ativa. Desta forma, comunica em pé de igualdade com os 

seus pares. Através das novas tecnologias de comunicação, as capacidades das crianças com NEE 

tornam-se mais visíveis do que a sua deficiência ou pontos fracos. 

Em relação à alínea b), os entrevistados acreditam que potencialmente todas as competências para 

a vida podem ser transmitidas através da utilização de tecnologias, mesmo aquelas que podem ser 

utilizadas em dispositivos móveis. As competências para a vida mais populares são a criatividade e 

a comunicação interpessoal. Para os alunos com necessidades especiais, a gestão do stress e todas 

as competências em relações interpessoais, uma vez que estas afetam o mal-estar social e, 

consequentemente, o abandono escolar. 

De um modo mais geral, podemos concluir que o principal desafio da aprendizagem online é a 

disciplina do aluno e atrair a sua total atenção. Quando se trata de alunos com NEE que sofrem de 

défice de atenção, o ambiente de aprendizagem tem grande importância. A este respeito, o 

software de aprendizagem deve ser concebido para atrair a atenção do aluno ao mais alto nível. Ao 

mesmo tempo, o software deve permitir ao professor monitorizar o comportamento do aluno em 

tempo real, para perceber as suas emoções e reações. Isto assegurará um processo de 

aprendizagem bidirecional eficaz. 

 

 


