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o toque da campainha, os alunos do

6.° C entram com invulgar entusias-

mo para a aula de Iniciação à Robó-

tica, que será passada de tablet na
mão. Na chamada "sala de aula do

futuro" há um enorme quadro inter-
activo e as cadeiras são coloridas e

giratórias para propiciar um am-
biente mais criativo e colaborativo.

Na tarde em que o Negócios visitou

o Agrupamento de Escolas de Frei-

xo, a professora estava em formação
fora de Ponte de Lima e foi substi-

tuída pelo colega de Educação Mu-
sical. Só que em vez do prof. Júlio

passar uma ficha em papel, deixou

as instruções na plataforma digital
"Teams", usada há dois anos pela co-
munidade escolar, onde fizeram o

exercício de forma autónoma e a

submissão no final da aula.

Neste estabelecimento minho-
to que tem um clube de robótica há

mais de uma década e integrou a

programação no currículo antes até

da ordem da tutela, a filosofia é "ren-

tabilizar tudo o que existe" - desde

tablets que ganharam em concur-
sos até à meia centena de computa-
dores Magalhães que estavam "fe-

chados em caixas" no Ministério.

Luís Fernandes sabe, porém, que
não bastam equipamentos; são pre-
cisos "conteúdos de qualidade". Fei-

tos por professores ou empresas
como a checa Corinth, com quem
esta escola tem uma p arceria desde

2012: testa as aplicações como a li-
feliqe em contexto educativo e dá

'feedback' à empresa de software.

O líder deste agrupamento dis-

tinguido pela Microsoft admite que
esta forma de ensinar é mais exigen-
te para os professores - e não ape-
nas pelo domínio das ferramentas

tecnológicas. "Dá muito mais traba-
lho planificar uma aula em que haj a

recursos digitais do que Lima em que
vai expor a matéria. Uma aula digi-
tal não é substituir o manual por um

powerpoint em que passaos 'slides'.



É quando os alunos têm um papel
activo na aprendizagem", detalha.

É precisamente nessas metodo-

logias de ensino-aprendizagem, ba-
seadas em projectos, em problemas
e envolvendo a tecnologia, que des-

de 2016 o Instituto de Educação
(IdE) da Universidade de Lisboa
está a assentar parte da formação
que dá a futuros professores de Ma-
temática, Biologia, Economia, In-
formática ou Físico- Química. No
designado "Future Teacher E-duca-
tion Lab" há "um conjunto de prin-
cípios subjacentes, nomeadamente
os da flexibilidade, interactividade,

comunicação e colaboração".
A investigadora do IdE, Ana Pe-

dro, frisa que "o pressuposto é que
se eles tiverem estas experiências
educacionais durante a sua forma-

ção, então quando forem para o ter-
reno vão adoptai' estes métodos ino-
vadores e farão um uso mais imedia-

to das tecnologias". O projecto coor-
denado por João Filipe Matos es-

tende-se a professores no activo,

que, ali fazem formação contínua
em áreas como software de mode-

lação ou impressão 3D.

Da indústria aos adultos
A transformação digital é irreversí-
vel também neste sector, obrigando
todo o ecossistema educativo a

adaptar-se. Em alguns casos, a in-
dustria até arrancou antes e parece

avançar a um ritmo mais veloz. É o

caso da Porto Editora, que tem um
centro multimédia, com estúdio de
vídeo e locução, onde trabalham 70
especialistas nas áreas de conheci-

mento do Básico e Secundário (so-
bretudo ex-professores), designers
e gestores de projectos. Quando foi
criada em 1995, esta estrutura co-

meçou a fazer disquetes para com-

plementar os manuais. Evoluiu de-

pois par a o "entretenimento educa-

tivo" e ao virar o século focou-se na
área curricular com soluções web.

Aeditora nortenha produz dois

mil recursos educativos digitais por
ano (como vídeos, animações, si-

mulações ou "apps") para alunos e

professores do I.° ao 12.° ano, rela-
cionados com os manuais ou de uti-

lização autónoma. A Escola Virtual
é a principal plataforma de distri-

buição desses conteúdos, servindo

também como ferramenta de ava-

liação de conhecimentos.

Apesar do peso que o digital já
tem no negócio e de liderar este de-

partamento, Rui Pacheco aconse-
lha "equilíbrio" entre analógico e di-

gital, estimando que este modelo
misto durará ainda muitos anos.

Pela impreparação da infra-estru-
tura tecnológica nas escolas e por-
que, embora necessidades e interes-

ses dos alunos estejam a mudar, há
"uma solução pedagógica testada e

validada, que se chama manual es-
colar e aulas convencionais, e todo

esse património não pode ser deita-
do ao lixo só porque alguém preten-
de introduzir a 'modernidade'". Ou

seja, resumiu, "é preciso aproveitar
as oportunidades - e estamos afazê-
lo -, mas também ser lúcido e pen-
sar que não podemos fazer expe-
riências com crianças".

É preciso aproveitar
as oportunidades
digitais, mas
não podemos
fazer experiências
com crianças.
RUI PACHECO
Director do centro multimédia da Porto Editora

E nos adultos, esta marcha digi-
tal continua a abrir oportunidades



na oferta formativa à distância. A
Universidade do Minho tem reali-
zado algumas acções deste género
com empresas da região, como na
área do turismo acessível ou em ges-
tão da inovação para industriais do

têxtil. Ana Silva Dias, gestora do

Centro e-learning da TecMinho (in-
terface da academia para a transfe-
rência de tecnologia e conhecimen-

to) valoriza a flexibilidade na apren-
dizagem através de formatos digi-
tais - "é uma forma de colmatar a

dificuldade de tempo p ar a a forma-

ção" -, mas destaca a maior exigên-
cia na gestão da agenda e até de en-
volvimento. "Em vez de se sentar e

ouvir alguém a transmitir conheci-

mento, no mundo digital a activida-

de do formando é muito mais acti-
va. Tem de ler, fazer trabalhos e rea-
lizar tarefas, até para comprovar o

que aprendeu", sintetiza. ¦

A naturalização
da tecnologia no
processo de ensino
tem de ser mais ou
menos como a do
lápis e da caneta.
ANA PEDRO
Professora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

0 Negócios online teve 5,7 milhões

de visitas em Outubro, o número

mais alto de sempre.

Ponte de
Lima na
vanguarda
da escola
digital

O Agrupamento de Escolas de Freixo (Ponte de Lima) tem 650 alunos do Pré-Escolar ao 9» ano
e é um dos estabelecimentos públicos mais avançados na integração digital, seja no âmbito pe-
dagógico ou administrativo, incluindo na ligação entre professores, auxiliares e pais. Reconhe-
cida desde 2012 pela Microsoft como "Showcase School" - utiliza a tecnologia para melhorar
a educação -, já recebeu prémios de várias fundações, como Calouste Gulbenkian ou Monte-
pio. Tem um Espaço de Aprendizagem Personalizada, a chamada "sala de aula do futuro", e
utiliza a plataforma colaborativa Teams, que o director Luís Fernandes apresenta como "uma
espécie de rede social interna com uma componente sobretudo pedagógica". Este "hub digi-
tal" agrupa conversas, conteúdos das aulas e aplicações, funcionando também como comple-
mento às aulas e "trazendo para a escola o [contexto digital] habitual fora dela".
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"Escolas não podem
continuar a fingir que
a tecnologia não existe"

A sala de aula "não pode ser impermeável" à tecnologia, que deve
ser "mais um ramo científico". Sem renovação há uma década,
a frota de equipamentos e redes nas escolas precisa de renovação.

Aprofessora do Instituto de Educa-

ção da Universidade de Lisboa, Ana

Pedro, clama pela "naturalização"
da tecnologia no processo de ensi-

no-aprendizagem, à semelhança do

que aconteceu com o lápis ou a ca-

neta, notando que abrange os alu-
nos que estão a entrar no sistema
educativo e também os professores
e os encarregados de educação.

Os professores portugueses
têm apetência pelo digital?
Portugal tem dos maiores índi-

ces de adesão das tecnologias em
contexto de sala de aula da Europa.
Os relatórios europeus mostram

que Portugal está muitas vezes no

top da utilização, às vezes até mais
do que seria expectável. Portanto,
nesse sentido os professores portu-
gueses aderem com muita facilida-
de à utilização das tecnologias.

Quais são as raízes?

Desde os anos 1980 com o pro-
jecto Minerva ou depois com o pro-
grama e-escolas, por exemplo, têm

havido, de facto, políticas ministe-
riais para a inclusão das tecnologias

em contexto de sala de aula. E con-
tínuas, embora com a crise tenha fi-
cado muito mais reduzida. Por ou-
tro lado, há dez centros de compe-
tências destes espalhados pelo país
- situados nas universidades e fei-
tos em parceria com o Ministério da

Educação - com mais de 30 anos de

história. E os professores portugue-
ses têm índices de formação relati-
vamente elevados, tanto na utiliza-

ção das tecnologias como também
nos mestrados e nos doutoramen-
tos.

Qual é a maior dificuldade ac-
tual para os professores?
É, acima de tudo, de ordem in-

fra-estrutiiral. Ao nível de equipa-
mentos e das redes montadas nas

escolas, que são mais fracas do que
o exigido pelas necessidades actuais.

Não estão prontas para tantos com-

putadores, smartphones e tablets a

funcionar numa sala de aula, por
exemplo. Tivemos o Plano Tecno-

lógico da Educação, ainda no tem-

po de Sócrates em 2008, em que
houve um grande investimento e to-
das as escolas tinham computado-

res, rede e quadros interactivos.

Contudo, esta "frota" não foi reno-
vada. Se numa escola, em termos de

mobiliário, dez anos, às vezes, já é

complicado, em termos de equipa-
mento informático é muito compli-
cado.

E num contexto de aposta nos

sistemas de informação.
Sim. Neste momento já foram

publicados vários documentos do

Ministério, nomeadamente com as

aprendizagens essenciais e com a

flexibilidade curricular, em que as

tecnologias têm, de facto, um papel
de destaque em contexto de sala de

aula. Nomeadamente a disciplina
de TIC (tecnologias de Informação
e Comunicação) passa a existir des-

de o 5o ano - e vem também na se-

quência de um projecto de há três

anos de programação e robótica no
ensino básico, em que os professo-
res trabalham questões ligadas ao

pensamento computacional e ao

código em contexto lectivo.

Para os alunos há um ganho
efectivo naaprendizagem com



estes recursos digitais?
É o meu trabalho, não lhe vou

dizer que não há [risos]. A utiliza-

ção das tecnologias tem muitos pa-
péis... Primeiro, a naturalização. As

escolas educação não podem con-
tinuar a fingir que a tecnologia não
existe. Ela é usada diariamente por

toda a gente e, portanto, a sala de

aula não deve ser impermeável a

esta lógica. Tem de ser permeável e

tem de se assumir a sua existência.

Esta naturalização [da tecnologia]
tem de ser mais ou menos como foi

a naturalização do lápis ou da cane-
ta no processo de ensino-aprendi-

zagem.

Em ligação com as disciplinas

clássicas ou de forma autóno-
ma?

Por um lado, a utilização de tec-

nologia de forma transversal e na ar-

ticulação com várias disciplinas -
por exemplo, no ensino do código
com a ligação à matemática para
aprender o conceito de ângulo ou o

conceito de lateralidade - pode ser

fundamental para trabalhar algu-
mas competências chamadas do

séc. XXI. Por outro lado, temos de

assumir que a aprendizagem de tec-

nologia como área científica deve

ser tão importante como é a apren-
dizagem da Matemática, do Portu-

guês, do Estudo do Meio ou do In-
glês. É mais um ramo científico e ele

tem de ser aprendido e desenvolvi-

do.

Até que ponto esta aprendiza-
gem é um menor desafio para
os alunos "nativos digitais"?
Há vários autores que já contra-

riaram esse termo, nomeadamente

porque não há evidências científi-
cas de que a utilização que um nati-
vo digital faça da tecnologia é dife-

rente daquela que fará o residente

digital. Contudo, a questão da natu-

ralização é fundamental não é só

para os alunos que estão agora a en-
trar no sistema, mas também para
os professores e os próprios pais,

que utilizam a tecnologia de forma
natural. ¦
ANTÓNIO LARGUESA




