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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório visa apresentar os dados obtidos nas aulas dinamizadas nos espaços 

da Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva pertencente ao Agrupamento 

de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva (Rio Maior), nomeadamente no Ambiente 

Educativo Inovador (AEI) ‘ActiveLab’ e espaço de ‘Sala de Aula Regular’ (SAR), no ano letivo 

2017/2018. 

Seguidamente procede-se à apresentação do instrumento utilizado, bem como dos 

procedimentos inerentes ao processo de análise dos dados. A estrutura do relatório rege-se 

mediante a sequência temporal em que ocorreram as gravações, efetuando-se uma breve 

descrição das aulas, seguida pela apresentação dos resultados obtidos. 

Na sequência do processo de observação estabelecido, e de modo a complementar a 

análise, são indicadas informações adicionais respeitantes a: i) localização espacial do 

professor e dos alunos; ii) desenvolvimento de competências e interações estabelecidas 

(entre professor e alunos no/com o espaço); iii) elementos físicos (iluminação, som) e 

espaciais (equipamentos, mobiliário) verificados e utilizados em cada aula. Tais informações 

encontram-se em anexo, com a referência aos mesmos a surgir ao longo dos textos. 

 

1.1.  Instrumento de análise de dados 

Para efetuar a análise dos dados recolhidos em ambos os tipos de espaços (AEI e SAR), 

utilizou-se como instrumento a métrica de observação Linking Pedagogy, Technology and 

Space (LPTS). 

Desenvolvida por Terry Byers em 2015/2016, a métrica LPTS consiste num sistema de 

mensuração que fornece, em tempo real, evidências empíricas acerca das intervenções 

espaciais por parte dos professores, mediante as suas práticas, e o subsequente impacto nos 

alunos. Estruturada em torno de cinco domínios: Pedagogias; Comunidades de Aprendizagem 

(organização dos alunos no espaço); Atividades de Aprendizagem; Utilização de Tecnologias 

por parte do Professor e por parte dos Alunos, para cada um dos 36 indicadores constituintes 

existem cronómetros associados que permitem registar o tempo de aula despendido em cada 

atividade e os comportamentos associados, conforme estes ocorrem. Neste sentido, os dados 

quantitativos associados para cada indicador representam a sua duração face ao tempo total 

da aula (desde o momento em que determinada atividade/comportamento se inicia até 

terminar). Deste modo, importa clarificar que cada período de tempo pode corresponder a 

várias atividades, ou seja, do minuto quatro (00:00:04) ao minuto sete (00:00:07), que perfaz 

um total de três minutos, podem ocorrer atividades em simultâneo, tanto por parte do professor 
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como dos alunos, logo, o tempo calculado respetivo a cada indicador é classificado para 

ambos mediante a sua duração face ao tempo total da aula.  

Para compreender e interpretar os dados registados, a métrica produz uma representação 

visual/gráfica de observação única e conjunta, que através de um menu suspenso (dropdown 

menu), permite ao observador aceder facilmente a qualquer uma das observações registadas.  

Através da métrica de observação LPTS torna-se possível avaliar os efeitos de curto e 

longo prazo, mediante as atividades e os comportamentos desenvolvidos por professores e 

alunos, quando estes se encontram em espaços distintos (AEI e SAR). 

 

1.2. Procedimentos implementados 

Para garantir a exequibilidade do estudo, estabeleceu-se contacto com Terry Byers, para 

assim se obter a autorização para utilizar a métrica como instrumento de análise de dados. 

Uma vez que a métrica foi aplicada na versão original, sentiu-se necessidade de reformular 

os indicadores que constituem cada um dos cinco domínios, tornando-os mais abrangentes 

ao nível de significado. Segundo Terry Byers, um dos objetivos consiste na adaptação da 

métrica face aos casos a estudar, logo, não existiria problema em proceder à adaptação dos 

mesmos. Atendendo às especificidades das aulas, a reformulação dos indicadores (ainda que 

baseada na descrição original) permite uma interpretação mais detalhada acerca dos dados 

obtidos, encontrando-se os mesmos perfeitamente ajustados às atividades e comportamentos 

desenvolvidos por professores e alunos ao longo das aulas. Em anexo (Anexo A), encontra-

se a descrição adaptada de cada indicador.  

Relativamente à duração das aulas, a métrica contabiliza o momento em que o professor 

inicia a aula, terminando quando todos os alunos saem da sala. Neste sentido, todos os 

procedimentos iniciais referentes à aula, como a organização dos alunos no espaço, 

preparação da aula por parte do professor (organização do espaço, materiais/equipamentos) 

representam ações que não foram contabilizadas aquando da aplicação da métrica. Deste 

modo, verificam-se desfasamentos respetivos ao tempo definido para a aula (e indicado no 

plano de aula) e a duração efetiva da mesma (por exemplo, quando o tempo estipulado de 

aula corresponde a 45 minutos, mas a métrica contabiliza uma duração total de 36 minutos). 

A métrica indica apenas o tempo de dinamização efetivo da atividade da aula.  

Para salvaguardar os dados pessoais dos participantes do estudo, os professores 

responsáveis pela dinamização das aulas são identificados através de letras A, B, C (seguindo 

a ordem pela qual as mesmas ocorreram); relativamente à identificação das turmas, são 

indicados o nível de ensino e o número total de alunos participantes. 
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2. RESULTADOS 

 

 

Seguidamente são apresentados os resultados provenientes da análise efetuada 

às quatro aulas gravadas nos espaços da Escola Básica Integrada Fernando Casimiro 

Pereira da Silva, das quais três dinamizadas no AEI ‘ActiveLab’ e uma na SAR. 
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2.1. Aula 1 dinamizada no AEI ‘ActiveLab’  

A primeira aula gravada no AEI ‘ActiveLab’ ocorreu em 28 de março de 2017, no período 

da tarde. Inserida na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a 

atividade da aula, de cariz teórico e prático, consistiu na produção gráfica de um (e)Flyer, na 

sequência de um projeto em articulação com a equipa de educação especial. Dinamizada pelo 

Professor A, e com duração de 45 minutos, a aula dirigiu-se a 21 alunos do 8º ano do 3º ciclo 

do Ensino Básico.  

 

2.1.1. Análise por domínio. 

Mediante a aplicação da métrica LPTS, verifica-se que a aula excedeu ligeiramente o 

tempo definido (45 minutos), tendo sido registada uma duração total de 52min52s, conforme 

exposto na Figura 1.  

 

 

 

  

 

 

2.1.1.1. Pedagogias. 

No âmbito deste domínio, os dados obtidos através da aplicação da métrica são 

apresentados na Figura 2.  

Figura 1: Duração total da Aula 1 

Figura 2: Representação gráfica do domínio ‘Pedagogias’ na Aula 1 
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Com uma área ampla, o espaço encontrava-se dividido por duas zonas distintas (com uma 

clara separação entre as mesmas), estando uma mais direcionada para a 

apresentação/exposição de conteúdos (zona de Apresentação, em que decorreu a primeira 

parte da aula), e a segunda (zona dos Computadores) com mobiliário e materiais específicos 

para atividades práticas.  

A aula iniciou na primeira zona (de apresentação/exposição de conteúdos), com a turma 

organizada pelas mesas que se encontravam na área central do espaço (e que acomodavam 

entre três a quatro alunos), e nos assentos que ladeavam as laterais da sala (puffs e 

assentos). De frente para a turma e de costas para o ecrã interativo, o professor solicitou a 

atenção dos alunos, indicando assim o início da aula.  

Ao nível de instrução didática/direta (Didactic Instruction), e com representação 

correspondente a 13%, o professor efetuou uma contextualização dos conteúdos, 

apresentando detalhadamente o plano de aula, os objetivos de aprendizagem e as atividades 

a realizar. Ao longo deste processo, o professor especificou o objetivo da atividade 

estabelecida para a aula, que consistia na produção gráfica de um (e)flyer, com o mesmo a 

surgir na sequência de um projeto em articulação com a equipa de educação especial para a 

promoção do Dia de Conscientização do Autismo (no âmbito das Jornadas pedagógicas). 

Com aplicação efetiva, o professor referiu que os trabalhos produzidos seriam apresentados 

no dia do evento.  

Em complementaridade, verificou-se uma instrução mais interativa (Interactive Instruction) 

e dinâmica por parte do professor (com representação de 8%), com o mesmo a recorrer ao 

ecrã interativo para expor os conteúdos (plano de aula), interagindo com o mesmo através de 

uma caneta digital, de modo a reforçar as informações e os procedimentos a efetuar por parte 

dos alunos. Verificou-se igualmente este modo de instrução ao longo da atividade prática, 

com o professor a utilizar os equipamentos tecnológicos presentes na zona dos 

Computadores (ecrã interativo) para efetuar a explicação dos conteúdos e proceder ao 

esclarecimento de dúvidas. 

Na disseminação das informações, denotou-se o entusiamo e interesse por parte do 

professor pelos conteúdos temáticos, com o mesmo a incentivar a participação e atitude 

positiva dos alunos face às informações disponibilizadas e tarefas a realizar.  

Seguindo o plano de aula elaborado e exposto no ecrã interativo (zona de Apresentação), 

o professor descreveu, sequencialmente, todos os procedimentos a efetuar, fornecendo 

igualmente informações acerca dos recursos a utilizar. Neste âmbito, os alunos detinham 

liberdade para realizar o trabalho autonomamente, ao nível de qualidade gráfica e de recursos 

a utilizar (no processo de criação do flyer), tendo apenas que respeitar a temática estruturante 

da proposta de atividade.  
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Relativamente ao processo de monitorização/regulação (Facilitating), com representação 

de 85%, os dados demonstram o acompanhamento constante e sistemático por parte do 

professor, com este a evidenciar-se ao longo da atividade prática (desenvolvimento da 

tarefas). Atuando como mediador/facilitador (por transmitir informações precisas e auxiliar os 

alunos no cumprimento das tarefas), no processo de monitorização, o professor observou 

frequentemente os alunos e verificou a compreensão dos mesmos face aos conteúdos e 

tarefas a desenvolver, bem como se os trabalhos correspondiam ao solicitado. No âmbito 

deste indicador, foram várias as movimentações efetuadas pelo professor no espaço, com 

este a deslocar-se entre as duas as zonas da sala, de modo a assistir todos os alunos. Devido 

ao número de alunos presentes, e pelo trabalho ser realizado individualmente, a ausência de 

computadores para todos originou a que alguns alunos desenvolvessem a atividade com 

recurso aos tablets/híbridos. No entanto, antes do início da atividade prática, o professor 

questionou a turma sobre os tipos de recursos que estes preferiam utilizar para realizar a 

tarefa (se o computador ou o tablet/híbrido). Deste modo, os alunos desenvolveram as tarefas 

na zona de Apresentação (entre quatro a cinco), com recurso a tablets/híbridos, e na zona 

dos Computadores, com utilização de computadores fixos (com a maior parte da turma a 

permanecer nesta zona).  

Complementar ao processo de monitorização, e com representação de 84% da atividade 

da aula, o professor forneceu feedback ajustado e individualizado (Providing Feedback) para 

cada um dos alunos. Ao longo deste processo, o professor incentivou o pensamento 

independente e crítico dos alunos, indicando informações/sugestões acerca dos conteúdos 

temáticos e procedimentos a efetuar no desenvolvimento das tarefas. Neste âmbito, e apesar 

dos alunos receberem tempo similar de atenção, o professor permaneceu mais tempo na zona 

dos Computadores, atendendo ao número de alunos concentrado nesta zona ser superior aos 

presentes na zona de Apresentação (face à utilização dos tablets/híbridos, foram frequentes 

as deslocações dos alunos ao encontro do professor para o esclarecimento de dúvidas). 

Reagindo positivamente ao feedback fornecido pelo professor, as informações e orientações 

disponibilizadas potenciaram o entendimento e progressão dos alunos no processo de 

aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento de competências relacionadas com a 

inovação e criatividade na realização dos trabalhos (essencialmente ao nível de 

elementos/recursos a integrar e qualidade gráfica). Importa igualmente referir que ocorreram 

momentos em que o professor apenas monitorizou os trabalhos, deslocando-se entre os 

grupos, sobretudo para observar a forma como os alunos realizavam as tarefas (sem fornecer 

feedback).  

No âmbito das interações estabelecidas entre professor-alunos e alunos-alunos, verificou-

se o predomínio do indicador referente a discussão de/entre turma (Class Discussion), com 

uma representação correspondente a 87%. Tal ocorreu nos momentos iniciais, com a turma 
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reunida face à apresentação dos conteúdos, com o professor a interagir com o grupo, e nos 

momentos de atividade prática, com os alunos a interagir entre si, questionando-se acerca 

dos procedimentos a efetuar e outras informações relacionadas com as tarefas (apesar do 

trabalho ser realizado individualmente), e com o professor, mediante o feedback 

disponibilizado decorrente do processo de monitorização. No desenvolvimento das tarefas, os 

alunos demonstraram entusiasmo e capacidade em expor/debater sobre as suas ideias, 

conhecimentos e gerir discussões entre si.  

Ao nível de questionamento (Questioning), com representação de 10%, o indicador 

representa os momentos em que o professor questionou os alunos (a nível individual e/ou 

entre turma), acerca dos seus conhecimentos, conteúdos temáticos e tarefas a realizar, 

ocorrendo essencialmente nos momentos iniciais da aula. Neste âmbito destaca-se o 

processo de pergunta-resposta estabelecido entre o professor e os alunos, aquando da 

apresentação da atividade (momentos iniciais), com o professor a colocar questões acerca do 

significado de um (e)-Flyer, bem como na exposição teórica, com o professor a sintetizar os 

conteúdos temáticos à medida que os apresentava, interagindo com os alunos para assim 

verificar a compreensão dos mesmos acerca dos conteúdos e procedimentos a realizar. Ao 

longo do processo de monitorização o professor questionou os alunos acerca das tarefas a 

realizar, mas não de forma tão incisiva. Face às questões colocadas, o professor forneceu 

tempo para que os alunos refletissem e respondessem às suas questões, silenciando-se 

propositadamente para ouvir os alunos que, por sua vez, respondiam voluntariamente às 

questões colocadas (denotando-se assim os conhecimentos acerca dos conteúdos 

temáticos). Respondendo assertivamente às questões colocadas pelo professor, ao longo da 

aula os alunos demonstraram respeito, mantendo-se atentos e silenciosos aquando das 

intervenções do professor e colegas.  

 

2.1.1.2. Comunidades de Aprendizagem. 

Referente ao modo de organização dos alunos no espaço de sala de aula, os dados obtidos 

no âmbito deste domínio, tornam-se visíveis na Figura 3. 
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Com o professor a estabelecer uma cultura para aprender, incentivando a motivação e 

autoexpressão dos alunos, verificou-se o desenvolvimento das tarefas a nível individual 

(Individual), com o indicador a obter uma representação correspondente a 93%. Face à 

organização dos alunos pelas duas zonas do espaço (Zona de Apresentação e de 

Computadores), cada um dos alunos continha o seu espaço de trabalho e materiais 

educativos necessários para o desenvolvimento das tarefas. 

Com representação percentual correspondente a 13%, os alunos estiveram reunidos em 

grande grupo/turma (Whole Class) nos momentos iniciais da aula, na sequência da 

apresentação/exposição dos conteúdos e tarefas a realizar.   

No âmbito da atividade prática, e com elevada representação percentual (81%), verificou-

se a “criação” espontânea de grupos mistos (Mixed Groups), mediante a colaboração 

(voluntária e por indicação do professor) entre os alunos na concretização das tarefas e 

partilha de ideias (apesar do trabalho ser realizado individualmente, o facto das mesas se 

encontrarem agrupadas, contribuiu para que tal ocorresse. Verificou-se o mesmo entre os 

alunos presentes na zona de Apresentação). Com a mesma tarefa atribuída para todos os 

alunos, diferindo apenas nos elementos gráficos a integrar, assistiu-se à conclusão 

antecipada dos trabalhos por parte de alguns alunos. Neste sentido, e por ainda faltar algum 

tempo para a conclusão da aula, foram várias as movimentações pelo espaço 

(essencialmente na zona dos Computadores), devido ao auxílio prestado aos colegas cujos 

trabalhos se encontravam mais atrasados. O elevado espírito de iniciativa e entreajuda entre 

os alunos, verificou-se no momento em que, mesmo após o toque de saída e indicação do 

professor de que poderiam sair da sala, estes permaneceram junto dos colegas até que as 

Figura 3: Representação gráfica do domínio ‘Comunidades de Aprendizagem’ na Aula 1 
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tarefas ficassem concluídas. Através deste indicador, constata-se que as atividades 

preconizadas promoveram o interesse e envolvimento dos alunos, desafiando-os na 

resolução colaborativa de problemas (ainda que o trabalho fosse realizado individualmente). 

Conforme exposto na Figura 3, e atendendo à atividade da aula, denotou-se a ausência da 

formação de pequenos grupos (Small Groups), bem como a presença de alunos externos, 

pertencentes a turmas/níveis de ensino diferentes (Mixed Class/year-levels). 

 

2.1.1.3. Atividades de Aprendizagem. 

Na Figura 4 são apresentados os dados referentes aos indicadores que constituem o 

domínio ‘Atividades de Aprendizagem’ desenvolvidas ao longo da aula.  

 
A respeito da avaliação formativa (Formative Assessment), mediante o plano de aula 

fornecido pelo professor, as competências adquiridas pelos alunos foram avaliadas através 

do processo de observação direta do interesse, comportamento e participação (decorrente do 

processo de monitorização e regulação no desenvolvimento dos trabalhos), bem como da 

avaliação da qualidade gráfica do (e)flyer apresentado (mediante a correspondência aos 

critérios definidos). Apesar dos critérios de avaliação não terem sido especificados, os alunos 

detinham conhecimentos acerca das tarefas e procedimentos a realizar. Ao nível de 

performance geral, os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos, e enviados pelo 

Figura 4: Representação gráfica do domínio ‘Atividades de Aprendizagem’ na Aula 1 
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professor, revelaram-se positivos, verificando-se uma média do trabalho de aplicação prática 

correspondente a 75,3%. A ausência de representação do indicador justifica-se pelo processo 

de avaliação não ter sido efetuado em aula. 

Complementar aos indicadores de instrução didática/direta e interativa (do domínio 

‘Pedagogias’), e com representação correspondente a 13%, verificou-se que os alunos 

receberam instrução (Receive instruction) complementar e relacionada com os conteúdos 

temáticos ao longo de toda a aula. Ao longo deste processo, o professor mobilizou conceitos 

e disseminou informações/conteúdos referidos em aulas anteriores, encorajando e 

incentivando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares (face a trabalhos efetuados 

noutras disciplinas, e pela tarefa envolver a articulação com a disciplina de Educação 

Especial). Tal, permitiu aos alunos relembrar/recordar (Remember/Recall) experiências de 

aprendizagem e conhecimentos anteriormente adquiridos (verificando-se na realização das 

tarefas), com o respetivo indicador a obter uma representação correspondente a 36%. 

Paralelemente a este processo, ao longo da exposição teórica (momentos iniciais), os 

alunos acompanharam o raciocínio do professor e demonstraram compreender (Understand) 

os conteúdos e atividades a realizar (com o respetivo indicador a obter uma representação 

correspondente a 13% da atividade da aula). Tais indicadores justificam-se igualmente pelo 

processo de observação efetuado às posturas corporais adotadas pelos alunos, tendo estes 

evidenciado audição ativa, relativamente às informações fornecidas pelo professor; pelo 

contacto visual estabelecido, focando-se no professor e nos conteúdos apresentados 

(fazendo expressões faciais, gestos e mudanças de postura adequadas, como sorrir, 

concordar e mostrar interesse com os conteúdos apresentados, inclinando-se para a frente; 

respondendo voluntariamente e/ou levantando a mão/braço para responder às questões 

colocadas pelo professor), bem como na persistência e esforço demonstrados no 

cumprimento/resolução das tarefas.  

 Na componente de aplicação (Apply), com representação de 86%, e de análise (Analyse), 

com representação de 84%, a presença dos indicadores verificou-se no momento da atividade 

prática, com os alunos a mobilizar conceitos e a aplicar os seus conhecimentos na realização 

das tarefas (que envolveram a utilização de recursos e equipamentos tecnológicos), 

procedendo, em simultâneo, à análise dos produtos por si desenvolvidos, contando neste 

sentido com o apoio dos colegas (por solicitação dos mesmos) e do professor (aquando do 

processo de monitorização e feedback disponibilizado acerca dos trabalhos). O incentivo e 

auxílio disponibilizados pelo professor e próprios alunos permitiu que estes analisassem os 

conhecimentos adquiridos/mobilizados ao longo da execução das tarefas, permitindo-lhes 

efetuar melhorias nos trabalhos, de modo a corresponder ao solicitado.  

A ausência de representação no indicador ‘Evaluate’ deve-se pelo tempo de aula não ter 

permitido efetuar a apresentação dos trabalhos.  
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Dos nove indicadores que constituem o domínio, destaca-se o referente à atividade prática 

de criação/aplicação (Creation/Practical Activity) estabelecida em aula, com representação 

percentual correspondente a 88%. Na sequência da apresentação dos conteúdos e tarefas a 

realizar (momentos iniciais), verificou-se a clara transição entre as atividades, com o professor 

a indicar aos alunos o início da atividade prática e a orientar os mesmos nas zonas do espaço. 

No início da atividade prática, os alunos demonstraram capacidade de iniciativa, coordenando 

esforços e assumindo responsabilidades na resolução das tarefas/resultados alcançados, 

estando informados a priori do que seria esperado da sua parte. Mediante o incentivo ao 

trabalho autónomo, verificou-se o envolvimento ativo dos alunos no processo de 

pesquisa/investigação e na produção de conteúdos, mediante a diversidade de recursos 

audiovisuais disponíveis e de estratégias de trabalho utilizadas, com os mesmos a mobilizar 

conceitos/conhecimentos previamente e recentemente adquiridos na concretização das 

tarefas. De igual modo se observou que as interações estabelecidas entre professor-alunos e 

alunos-alunos (especificamente nos momentos finais da aula) contribuíram para o aumento 

da motivação e interesse face às tarefas a realizar. 

Relativamente aos comportamentos desenvolvidos em sala de aula, de modo geral, os 

alunos demonstraram estar concentrados e interessados. Apesar de não se envolverem em 

comportamentos irrelevantes, aquando da realização das tarefas, a representação de 2% 

(Students Disengaged) evidencia alguma hiperatividade verificada entre os alunos 

(especificamente nos que se encontravam na zona de Apresentação), face às interações 

estabelecidas e no apoio entre os mesmos (momentos finais). No entanto, denotou-se um 

silêncio constante ao longo da aula (especialmente no momento de atividade prática), com os 

alunos concentrados e focados no cumprimento das tarefas. Em nenhum momento da aula o 

professor sentiu necessidade de colocar ordem ou silenciar os alunos.  

No âmbito do presente domínio, verificou-se a implementação de estratégias de ensino-

aprendizagem diversificadas, com as mesmas a envolver ativamente os alunos na produção 

e criação dos seus próprios conteúdos (learning by creating), mediante a discussão entre 

turma, o trabalho individual e colaborativo, com os alunos a recorrer a diversos métodos no 

cumprimento das tarefas e a aprender através de atividades práticas (efetuando pesquisas, 

simulações para testar/experimentar os recursos- learning by exploring). 

 

2.1.1.4. Utilização de Tecnologias por parte do Professor e dos Alunos. 

Atendendo à presença dos mesmos indicadores em ambos os domínios, a interpretação 

dos dados respetivos aos modos espaciais e integração das tecnologias são analisados 

conjuntamente, diferindo apenas nos que se relacionam com as tecnologias utilizadas ao 

longo da aula por parte do professor (Figura 5) e dos alunos (Figura 6). 
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Figura 5: Representação gráfica do domínio ‘Utilização de Tecnologias por parte do Professor’ na 
Aula 1 

Figura 6: Representação gráfica do domínio ‘Utilização de Tecnologias por parte dos Alunos’ na 
Aula 1 
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2.1.1.4.1. Modos espaciais. 

Nos momentos iniciais da aula, denotou-se uma orientação convencional na sala de aula 

que promoveu o foco e atenção para as ações adotadas pelo professor (Mode 1- Teacher-

centred), com representação de 12% (Figuras 5 e 6). Relacionado com os modos de instrução 

adotados, ao longo deste processo os alunos, reunidos em grande grupo na zona de 

Apresentação, focaram a sua atenção para o professor que, de frente para os mesmos, 

apresentou e disseminou os conteúdos, bem como as tarefas a realizar. Verificou-se o mesmo 

processo na zona dos Computadores.  

Como uma aula que privilegiou o trabalho individual, o espaço assumiu uma configuração 

que promoveu o foco para as atividades desenvolvidas pelos alunos (Mode 2- Student-

centred), com representação de 89% (Figura 5) e de 87% (Figura 6). A diferença verificada 

ao nível dos valores obtidos entre os indicadores deve-se, sobretudo, pelo professor ao longo 

do processo de monitorização, se ter focado nas atividades que os alunos se encontravam a 

desenvolver, assumindo assim o papel de facilitador, deslocando-se no espaço para auxiliar 

e fornecer feedback acerca do trabalhos desenvolvidos. Ao longo da aula, verificou-se a 

ausência dos indicadores ‘Mode 3- Informal’ e ‘Outside Classroom’ (Figuras 5 e 6), por 

professor e alunos não terem saído, em nenhum momento, do espaço de sala de aula.   

 

2.1.1.4.2. Integração das tecnologias.  

Como um espaço que promove e incentiva a utilização da componente tecnológica, o 

professor utilizou as tecnologias como ferramentas de substituição direta, com o indicador 

‘Substitution’ a apresentar um valor correspondente a 95% (Figuras 5 e 6), aquando da 

apresentação dos conteúdos (momentos iniciais) e desenvolvimento das tarefas (atividade 

prática). Ao longo deste processo, o professor recorreu aos recursos presentes em ambas as 

zonas (de Apresentação e dos Computadores), nomeadamente aos ecrãs interativos (com 

exposição do plano de aula), para proceder à explicação dos procedimentos a realizar e no 

esclarecimento de dúvidas. 

Ao longo da atividade prática, as tecnologias assumiram um papel de destaque, 

melhorando e proporcionando novas experiências de aprendizagem, mediante a colaboração 

em tempo real entre os alunos (que interagiram e trocaram ideias entre si, apesar do trabalho 

individual) e o acesso a diversos recursos digitais (grande parte sugeridos pelo professor), 

com os indicadores ‘Augmentation’ e ‘Modification’ a obter representações percentuais 

correspondentes a 86% e 85%, respetivamente (Figuras 5 e 6).   
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2.1.1.4.3. Tecnologias utilizadas.  

São notórias as diferenças verificadas na utilização de equipamentos tecnológicos por 

parte do professor relativamente aos alunos (Figuras 5 e 6). Com um nível de interação mais 

constante, e com representação de 10% (Additional Visual Display/Screens) da atividade da 

aula (Figura 5), o professor utilizou os recursos tecnológicos presentes na sala para 

apresentar o conceito/utilização prática dos conteúdos (nos momentos iniciais e ao longo da 

atividade prática), recorrendo para o efeito aos ecrãs interativos presentes em ambas as 

zonas do espaço, com os mesmos a servir para projetar os conteúdos e procedimentos a 

realizar por parte dos alunos (ambos com a mesma informação em cada uma das zonas).  

Ao longo da atividade prática, verificou-se que o professor interagiu com os equipamentos 

dos alunos, auxiliando-os na realização das tarefas. Com representação de 10%, verificou-se 

a utilização do computador fixo, ao nível de escrita (Tablet/Laptop- Typing), e de 

tablets/híbridos, ao nível de toque (Tablet/Laptop- Touch or Stylus), com representação de 

4%, no decorrer da atividade prática, na sequência do auxílio prestado aos alunos que 

utilizavam estes equipamentos. Neste sentido, o professor revelou respeito e sensibilidade 

pelos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, colocando-se ao nível destes para 

auxiliar na resolução das tarefas e/ou interagir com os equipamentos.  

Com representação de 87% da atividade da aula, foram utilizados outros 

equipamentos/ferramentas por parte do professor (Equipment or Tools), nomeadamente uma 

caneta digital (utilizada nos momentos iniciais para interagir com os conteúdos expostos no 

ecrã interativo, na zona Apresentar), substituindo a mesma por um apontador (ao longo da 

atividade prática) com o mesmo a servir para indicar os conteúdos expostos nos ecrãs 

interativos e equipamentos dos alunos.  

Dispondo de igualdade de acesso aos recursos/equipamentos tecnológicos da sala de 

aula, e mediante o incentivo do professor para a integração de recursos e conteúdos 

multimédia nas tarefas a desenvolver (produções multimédia, produções web, tecnologias de 

publicação), com o objetivo de melhorar a qualidade do trabalho e corresponder aos objetivos 

definidos, relativamente aos alunos (Figura 6), verificou-se maior diversidade de utilização, 

comparativamente ao professor. No início da aula, e com representação de 12%, os alunos 

utilizaram o material escolar (Pen and Paper), nomeadamente cadernos e estojo, para 

efetuarem apontamentos sobre os conteúdos expostos e apresentados pelo professor.  

Relativamente aos recursos/equipamentos tecnológicos, destaca-se a utilização superior 

dos computadores fixos e de tablets/híbridos ao longo da atividade prática, tanto ao nível de 

escrita (Tablet/Laptop- Typing), como de toque (Tablet/Laptop- Touch or Stylus), ambos com 

representação correspondente a 87%. No caso dos alunos que preferiram utilizar os 

tablets/híbridos, verificou-se o acesso aos armários de armazenamento para irem buscar os 
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equipamentos. Ainda nos momentos iniciais da aula, alguns alunos continham nas mesas os 

seus computadores portáteis, efetuando nos mesmos alguns apontamentos. 

 Sem utilização efetiva (ao nível de interação direta), mas com representação 

correspondente a 89%, verificou-se a observação constante aos conteúdos expostos nos 

ecrãs interativos (Additional Visual Display/Screens), referentes aos procedimentos/ 

especificações sobre as tarefas a realizar (momentos iniciais e ao longo da atividade prática). 

Tal como no domínio referente ao professor, também os alunos utilizaram outros 

equipamentos, nomeadamente smartphones (Equipment or Tools). Com o indicador a obter 

uma representação correspondente a 47% da atividade da aula, alguns alunos questionaram 

o professor acerca da utilização dos mesmos. 

No âmbito deste domínio, os alunos demonstraram confiança e competências a nível digital 

na utilização dos recursos e equipamentos tecnológicos, assim como na aquisição e produção 

de novos conhecimentos relacionados com os conteúdos temáticos abordados em aula 

(tornando-se mais evidente nos momentos em que auxiliaram os colegas na realização das 

tarefas, com os mesmos a indicar informações acerca dos procedimentos a efetuar e na 

utilização dos recursos).  

 
Em anexo (Anexo B), encontram-se informações adicionais relacionadas com a aula 

dinamizada, incidindo estas sobre: i) a localização espacial do professor e dos alunos; ii) o 

desenvolvimento de competências e interações estabelecidas (entre professor e alunos 

no/com o espaço); bem como iii) os elementos físicos (iluminação, som) e espaciais 

(equipamentos/mobiliário) verificados e utilizados na aula.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 2 

AEI ‘ActiveLab’  
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2.2. Aula 2 dinamizada no AEI ‘ActiveLab’  

A segunda aula dinamizada no AEI ‘ActiveLab’ ocorreu em 21 de abril 2017, no período da 

manhã. Inserida na disciplina de Português, no contexto da Oficina de Leitura e Escrita (no 

âmbito do projeto ‘Colab’), a atividade da aula, de cariz teórico e prático, incidiu na 

apresentação de um artista de rua (pintor), com destaque para as técnicas utilizadas e 

trabalhos produzidos por este. Dinamizada pelo Professor B, e com duração de 90 minutos, 

a aula dirigiu-se para 23 alunos do 7º ano do 3º ciclo do Ensino Básico. 

 

2.2.1. Análise por domínio. 

Mediante a aplicação da métrica LPTS, e conforme exposto na Figura 7, a aula registou 

uma duração total de 01h23min53s (não excedendo assim o tempo definido de 90 minutos).   

 
 

 

 

 

 
2.2.1.1. Pedagogias. 

No âmbito deste domínio, os dados referentes às dinâmicas pedagógicas estabelecidas 

em aula tornam-se visíveis na Figura 8.  

Figura 7: Duração total da Aula 2 

Figura 8: Representação gráfica do domínio ‘Pedagogias’ na Aula 2 
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Contrariamente ao descrito na primeira aula dinamizada no ‘ActiveLab’, na presente, o 

espaço apresentava uma configuração diferente, atendendo à introdução de novo mobiliário 

(assentos móveis com superfície de escrita integrada) e de equipamentos tecnológicos (com 

destaque para a mesa interativa). Com a aula a decorrer na zona de Apresentação, e apesar 

da substituição do mobiliário, verificou-se ainda no espaço a presença de alguns assentos e 

mesas que anteriormente dominavam esta zona. 

Minutos antes da entrada dos alunos na sala, o professor organizou o espaço, alterando a 

configuração natural da sala, para assim acomodar todos os alunos. Deste modo, verificou-

se uma organização de assentos para trabalho desenvolvido a pares, com o professor a 

compor o espaço, juntando assentos do novo mobiliário (móveis) com antigos (fixos), devido 

ao número de alunos. Após a entrada dos alunos na sala, e mediante as indicações do 

professor, estes retiraram os seus materiais (estojo, caderno) na zona dos Computadores e 

dirigiram-se para a zona de Apresentação. Apesar dos alunos se encontrarem organizados 

por grupos de trabalho (sentados ao lado dos elementos do grupo), a turma permaneceu 

reunida em grande grupo, focando a sua atenção para o professor, que de frente para os 

mesmos, apenas se colocava de costas para interagir com o computador fixo, face à projeção 

dos conteúdos no ecrã interativo.  

Adotando um modo de instrução didático (Didactic Instruction), com representação 

correspondente a 30%, o professor apresentou detalhadamente o plano de aula, os objetivos 

de aprendizagem e as atividades a realizar. Na contextualização dos conteúdos temáticos, o 

professor indicou os principais conceitos a reter, bem como os procedimentos a efetuar na 

realização das tarefas. 

Com representação correspondente a 22% da atividade da aula, verificou-se a adoção de 

um modo de instrução mais interativo (Interactive Instruction) nos momentos em que o 

professor utilizou os recursos tecnológicos e audiovisuais para disseminar as informações, 

nomeadamente na visualização de um vídeo (com informações essenciais acerca do artista a 

explorar em aula), e ao longo da atividade prática, mediante o auxílio e realização conjunta 

das tarefas com os alunos (aquando da seleção de obras do artista, cuja projeção no ecrã 

interativo permitiu que todos os elementos do grupo e turma efetuassem apreciações sobre 

as mesmas). Ao longo do processo de instrução e disseminação das informações, denotou-

se o entusiamo e interesse por parte do professor pelos conteúdos temáticos, com o mesmo 

a suscitar a participação dos alunos face à atividade estabelecida em aula. 

Relativamente ao processo de monitorização/regulação (Facilitating), a representação 

correspondente a 16% representa os momentos em que o professor, a partir da sua zona de 

trabalho (de frente para a turma e de costas para o computador e ecrã interativo) e através 

das deslocações no espaço (quando solicitado ou por iniciativa própria) observou os alunos e 

regulou o desenvolvimento dos trabalhos. Atuando como mediador/facilitador, por transmitir 
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informações precisas e disponibilizar materiais de apoio (links) que auxiliaram os alunos a 

realizar as tarefas (relativamente aos elementos a considerar no processo de pesquisa), 

verificou-se que os alunos receberam tempo similar de atenção (à exceção de um grupo que 

por conter um aluno com NEE, exigiu que o professor despendesse maior atenção para com 

o mesmo). Nesta sequência, e apesar dos recursos de apoio disponibilizados, o professor 

concedeu liberdade para que os alunos selecionassem métodos de pesquisa/trabalho que 

diferissem dos indicados, alertando os mesmos acerca da credibilidade das informações 

obtidas (utilizando exemplos sobre acesso a fontes não credíveis e do conhecimento dos 

alunos).  

Pela realização de um trabalho (quase) conjunto ao longo da atividade prática (entre 

professor e alunos) e com representação correspondente a 13%, o feedback fornecido 

(Providing Feedback) revelou-se ajustado e individualizado, com o mesmo a incidir nos 

contributos fornecidos pelos alunos face à exposição dos conteúdos (evidente nos momentos 

de instrução), com o professor a complementar as respostas com novas informações, e na 

realização das tarefas (atividade prática), aquando da seleção das obras, com o professor a 

tecer apreciações acerca das apresentações dos alunos. Neste sentido, denotou-se o 

incentivo ao pensamento independente, crítico e reflexivo dos alunos, face às informações 

disponibilizadas, com o professor a aprofundar os conteúdos temáticos, procedimentos a 

efetuar, estimulando para aspetos relacionados com a inovação, criatividade e sensibilidade 

na realização das tarefas. Reagindo positivamente ao feedback fornecido, os alunos seguiram 

as sugestões e orientações disponibilizadas pelo professor, com as mesmas a potenciar o 

entendimento para os conteúdos temáticos e a progressão no processo de aprendizagem. Ao 

longo da aula e no âmbito dos indicadores ‘Didactic Instruction’ e ‘Providing Feedback’, 

verificou-se uma complementaridade entre ambos, pelo professor disponibilizar, em 

simultâneo, feedback e informações acerca dos conteúdos temáticos, relacionando assim os 

conhecimentos anteriormente adquiridos pelos alunos com novos a reter. 

Relativamente às interações estabelecidas entre professor-alunos e alunos-alunos, 

verificou-se o predomínio do indicador referente a discussão de/entre turma (Class 

Discussion), com representação correspondente a 72% (a mais elevada dos seis indicadores 

que constituem o domínio). Ocorrendo em todos os momentos da aula, apesar da formação 

dos alunos por grupos de trabalho, o facto da turma se encontrar reunida num único espaço, 

potenciou que as interações estabelecidas entre professor-alunos (ainda que dirigido a grupos 

específicos) se estendessem para os outros elementos da turma, tornando-se visível nos 

momentos de instrução e ao longo da atividade prática, com os alunos a interagir em pequeno 

grupo (face ao desenvolvimento das tarefas), com o professor (na sequência do processo de 

monitorização e feedback disponibilizado) e em grande grupo (mediante as intervenções de 

todos os alunos). Neste sentido, os alunos geraram discussões construtivas na sala de aula, 



19 
 

 

demonstrando capacidade em expor e discutir sobre as suas ideias e conteúdos temáticos, 

expressando livremente as suas opiniões (por iniciativa própria ou por estímulo do professor). 

Ao nível de questionamento (Questioning), com representação de 30%, tal evidenciou-se 

nos momentos em que o professor questionou os alunos (a nível individual e/ou entre turma), 

acerca dos seus conhecimentos, conteúdos temáticos e tarefas a realizar, com o mesmo a 

ocorrer ao longo de toda a atividade da aula. Dinamizando a aula de modo interativo e 

dinâmico, o processo contínuo de questionamento estabelecido pelo professor, permitiu aos 

alunos apreender efetivamente os conteúdos temáticos (atendendo à adequação dos mesmos 

a situações da vida real), perante a partilha de conhecimentos e ideias/opiniões. Deste modo, 

destacam-se as interações estabelecidas em sala de aula (em pequeno e grande grupo), com 

o professor a incentivar a participação dos alunos face às questões colocadas, e pelas 

informações obtidas (na sequência das respostas) se revelarem fundamentais para o pleno 

entendimento dos conteúdos temáticos e concretização das tarefas (parte das questões 

colocadas serviram de base para referência a novos conteúdos a abordar em aulas futuras). 

Interessando-se pelas opiniões dos alunos, o professor forneceu tempo para os alunos 

responderem às questões colocadas (com as mesmas a exigir reflexão por parte destes), 

silenciando-se propositadamente para ouvir as respostas. Apesar de se evidenciar alguma 

reticência/vergonha, de modo geral os alunos responderam assertivamente às questões, 

demonstrando respeito e mantendo-se atentos e silenciosos aquando das intervenções do 

professor e/ou colegas. Na sequência do ritmo estabelecido em aula, ocorreram momentos 

em que o professor respondeu às suas próprias questões.  

 

2.2.1.2. Comunidades de Aprendizagem. 

Relativamente à organização dos alunos no espaço de sala de aula, os dados obtidos são 

apresentados na Figura 9. 

Figura 9: Representação gráfica do domínio ‘Comunidades de Aprendizagem’ na Aula 2 
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Ao longo da aula o professor estabeleceu uma cultura para aprender, incentivando a 

motivação e autoexpressão dos alunos, especialmente no desenvolvimento das tarefas. Após 

a entrada dos alunos na sala, e mediante as indicações do professor para estes se 

organizarem consoante os grupos formados em aulas anteriores, verificou-se no espaço a 

formação de grupos de trabalho constituídos por dois a três elementos. Com representação 

correspondente a 81% (Small Groups), o trabalho desenvolvido pelos alunos organizados em 

pequenos grupos evidenciou-se no momento efetivo de atividade prática, com estes a recorrer 

ao material escolar e dispositivos móveis para efetuarem as tarefas. Com a mesma tarefa de 

trabalho atribuída para todos os grupos, pretendia-se que os alunos apresentassem diferentes 

resultados (atendendo à seleção de obras e análise às mesmas, ainda que auxiliados pelos 

recursos disponibilizados pelo professor), de modo a gerar a discussão e troca de ideias entre 

a turma. Com igualdade de acesso aos recursos/equipamentos tecnológicos, ao longo da 

atividade prática, destacou-se o forte incentivo ao trabalho colaborativo bem como às 

interações estabelecidas entre os alunos, face à discussão gerada acerca das tarefas a 

realizar.  

Apesar da organização dos alunos por grupos de trabalho (com estes ao lado dos colegas 

e a partilhar o mesmo espaço de trabalho), verificou-se uma organização em grande 

grupo/turma (Whole Class), pelos alunos se encontrarem todos no mesmo espaço e sem um 

isolamento evidente entre os mesmos. Com representação percentual correspondente a 24% 

da atividade da aula, a presença do indicador verificou-se nos momentos de maior interação 

entre os alunos (e não apenas entre os elementos dos grupos) e o professor, ocorrendo estes 

ao longo da aula, mediante as interações geradas face à apresentação/exposição dos 

conteúdos, visualização do vídeo e realização das tarefas, com os alunos a apresentar os 

trabalhos desenvolvidos para a turma e professor.   

Pela atividade estabelecida em aula não envolver o desenvolvimento do trabalho a nível 

individual, a representação de 8% no indicador (Individual), resulta das interações 

estabelecidas entre professor-alunos, face às questões e pedidos de resposta efetuados a 

alunos em específico.  

No âmbito dos restantes indicadores, a ausência de representação percentual justifica-se 

por não se ter verificado a criação espontânea de grupos mistos (Mixed groups), e por não 

estarem presentes na aula alunos externos, pertencentes a turmas/níveis de ensino diferentes 

(Mixed Class/year-levels). 

 

2.2.1.3. Atividades de Aprendizagem. 

A Figura 10 apresenta os dados obtidos nos indicadores que constituem o domínio 

‘Atividades de Aprendizagem’ desenvolvidas ao longo da aula. 
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Na componente inerente à avaliação formativa (Formative Assessment), e mediante o 

plano de aula fornecido pelo professor, a avaliação às competências adquiridas pelos alunos 

efetuou-se através do processo de observação direta do interesse, comportamento e 

participação, com correspondência aos critérios definidos para a realização das tarefas 

(destacando-se os materiais de apoio disponibilizados, com os mesmos a revelar a sua 

utilidade no processo de pesquisa e informações a considerar para selecionar e analisar as 

obras), e através da aplicação de uma ficha de avaliação de compreensão escrita/oral, 

inserida no âmbito da Oficina de Leitura e Escrita. Constituída por seis questões com diversos 

formatos (verdadeiro/falso; escolha única, de exposição), o objetivo consistiu em aferir as 

competências desenvolvidas pelos alunos acerca da atividade desenvolvida em aula. Ao nível 

de performance geral, os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos, e enviados pelo 

professor, revelaram-se bastante positivos, com valores a variar entre os 54% e 94%, 

registando-se uma média total de 79% (78,95%). No plano de aula verificou-se ainda o registo 

do trabalho desenvolvido pelos alunos numa plataforma da turma (Padlet) criada para o efeito. 

A ausência de representação do indicador deve-se pela ficha de avaliação não ter sido 

efetuada em aula (tendo sido aplicada em aulas posteriores à gravada). 

Com representação correspondente a 68%, os alunos receberam instrução (Receive 

Instruction) complementar e relacionada com os conteúdos temáticos ao longo de toda a aula. 

Complementar aos indicadores de instrução didática/direta e interativa, ao longo deste 

processo, assistiu-se à mobilização de conceitos e difusão de informações referidas em aulas 

Figura 10: Representação gráfica do domínio ‘Atividades de Aprendizagem’ na Aula 2 
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anteriores, com o professor a sintetizar os conteúdos abordados conforme decorria a aula, 

repetindo as informações, de modo a reforçar a memorização dos alunos. Tornando-se 

evidente aquando do processo de questionamento, as questões colocadas contribuíam para 

os alunos memorizar os conteúdos já referidos e relembrar/recordar (Remember/Recall) 

experiências de aprendizagem e conhecimentos anteriormente adquiridos (verificando-se o 

mesmo entre os alunos na realização das tarefas), com o respetivo indicador a obter uma 

representação percentual correspondente a 41%. 

Paralelemente a este processo, os alunos acompanharam o raciocínio do professor e 

demonstraram compreender (Understand) os conteúdos e atividades a realizar (com o 

indicador a obter uma representação correspondente a 42% da atividade da aula). Com o 

professor a estabelecer uma cultura para aprender (através do trabalho colaborativo, na 

adoção de estratégias diversificadas de métodos de trabalho,) verificou-se o incentivo para 

projetos interdisciplinares (com os alunos a aprender através de várias disciplinas e a 

compreender os conteúdos sob múltiplas formas) face à mobilização de conceitos de línguas 

estrangeiras (inglês e francês) e pela temática da aula estar em articulação com a disciplina 

de Educação Visual, mediante a aquisição de conhecimentos acerca de uma técnica de 

pintura (stencil), com a mesma a ser posteriormente aplicada no contexto dessa disciplina. A 

compreensão dos conteúdos por parte dos alunos verificou-se igualmente ao longo do 

processo de monitorização/feedback e através das interações estabelecidas (com o professor 

a solicitar a participação na partilha de ideias/opiniões, colocando questões ao grande grupo 

e a alunos em específico, de modo a verificar a compreensão dos mesmos). No âmbito destes 

indicadores (‘Remember/Recall’ e ‘Understand’) as representações obtidas justificam-se 

igualmente através da observação às posturas corporais adotadas pelos alunos, com estes a 

evidenciar audição ativa, relativamente às informações fornecidas pelo professor; por 

estabelecerem contacto visual, focando-se no professor e nos conteúdos apresentados 

(fazendo expressões faciais, gestos e mudanças de postura adequadas, como sorrir, 

concordar e mostrar interesse com os conteúdos apresentados, inclinando-se para a frente; 

respondendo voluntariamente e/ou levantando a mão/braço para responder às questões 

colocadas), bem como na persistência e esforço demonstrados no cumprimento/resolução 

das tarefas propostas.  

Proporcionando oportunidades para os alunos aplicarem os seus conhecimentos, na 

componente de aplicação (Apply), e com representação de 62%, os alunos demonstraram 

deter conhecimentos acerca dos conteúdos, utilização/aplicação dos dispositivos e recursos 

tecnológicos, tanto em contexto do trabalho desenvolvido em pequeno grupo, entre turma e a 

nível individual (face às questões colocadas pelo professor a alunos em específico). 

Em simultâneo, e com representação correspondente a 57% da atividade da aula, o 

processo de análise (Analyse) ocorreu nos momentos em que os alunos analisaram e 
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debateram, com os elementos do grupo, entre turma e com o professor os conteúdos 

temáticos abordados ao longo da aula, face à exposição dos conteúdos no ecrã interativo 

(evidente nos momentos iniciais), e no momento da atividade prática, mediante a 

apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos.  

Com representação de 6%, o indicador referente a avaliação (Evaluate) verificou-se no 

momento em que os alunos iniciaram a apresentação dos trabalhos (face à seleção e análise 

das obras) para a turma e professor, com os mesmos a justificar os motivos subjacentes às 

suas escolhas. Atendendo às interações estabelecidas, as intervenções dos alunos 

decorreram a partir dos seus lugares, com estes focados no professor e nos conteúdos 

expostos no ecrã interativo (visto que o professor expôs as obras selecionadas no ecrã para 

que toda a turma visualizasse). Neste sentido, importa referir a atuação do professor na gestão 

da discussão e regulação das aprendizagens, com este a interagir com os elementos do 

grupo, de modo a verificar as suas opiniões/conhecimentos sobre a obra, fornecendo 

feedback e elogiando os contributos fornecidos. Mediante o estímulo do professor, ao longo 

deste processo ocorreu a discussão entre turma, perante a partilha e troca de 

conhecimentos/opiniões acerca das obras apresentadas.  

Dos nove indicadores que constituem o domínio, verificou-se a superioridade no referente 

à atividade prática de criação/aplicação (Creation/Practical Activity) estabelecida em aula, 

com representação percentual correspondente a 78%. Na sequência da apresentação da 

atividade da aula (momentos iniciais), verificou-se a clara transição entre as atividades, com 

o professor a indicar aos alunos os procedimentos a efetuar no cumprimento das tarefas 

(destacando-se o forte apoio na disponibilização dos recursos de apoio e explicação 

detalhada sobre os mesmos). A atividade estabelecida em aula estimulou e desafiou os 

alunos, tendo estes demonstrado capacidade de iniciativa, coordenando esforços e 

assumindo responsabilidades na resolução das tarefas/resultados alcançados, estando 

informados a priori do que seria esperado da sua parte. Denotou-se igualmente o 

envolvimento ativo dos alunos no processo de pesquisa/investigação e na produção de 

conteúdos, mediante a diversidade de recursos audiovisuais disponíveis e de estratégias de 

trabalho utilizadas, com os mesmos a mobilizar conceitos/conhecimentos previamente 

adquiridos na concretização das tarefas. De igual modo se observou que as interações 

estabelecidas entre professor-alunos e alunos-alunos aumentaram a motivação e interesse 

face às tarefas a realizar. 

Relativamente aos comportamentos desenvolvidos em sala de aula, a ausência de 

representação do indicador (Students Disengaged) indica que, de modo geral, os alunos 

demonstraram comportamentos adequados. Apesar de não se envolverem em 

comportamentos irrelevantes, nos momentos iniciais gerou-se alguma inatenção, 

impulsividade e hiperatividade entre os alunos (face à organização dos mesmos no espaço e 
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distribuição pelos grupos de trabalho) e nos momentos finais, devido à arrumação dos 

materiais (colocar os tablets no armário). Na realização das tarefas, denotou-se alguma 

dispersão/inatenção nos alunos quando não se encontravam envolvidos nas tarefas. Neste 

sentido, importa referir a atuação do professor no controlo de tais comportamentos, chamando 

a atenção de alunos específicos (para solicitar resposta às questões colocadas e/ou partilha 

de opiniões acerca dos tópicos enunciados).  

No âmbito do presente domínio, foram implementadas diversificadas estratégias de ensino-

aprendizagem, com as mesmas a envolver ativamente os alunos na produção e criação dos 

seus próprios conteúdos (learning by creating), mediante a discussão entre pequeno/grande 

grupo, no trabalho colaborativo, com os alunos a recorrer a diversos métodos no cumprimento 

das tarefas e a aprender através de atividades práticas (retirando apontamentos, efetuando 

pesquisas, debatendo entre si- learning by exploring).  

 

2.2.1.4. Utilização de Tecnologias por parte do Professor e dos Alunos. 

Mediante a presença dos mesmos indicadores em ambos os domínios, a interpretação dos 

dados respetivos aos modos espaciais e integração das tecnologias são analisados 

conjuntamente, diferindo apenas nos que se relacionam com as tecnologias utilizadas ao 

longo da aula por parte do professor (Figura 11) e dos alunos (Figura 12). 
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Figura 11: Representação gráfica do domínio ‘Utilização de Tecnologias por parte do Professor’ na 
Aula 2 
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2.2.1.4.1. Modos espaciais.  

Com representação de 71% da atividade da aula (Figuras 11 e 12), verificou-se uma 

orientação convencional no espaço que promoveu o foco para as ações adotadas pelo 

professor (Mode 1- Teacher-centred), mediante a apresentação/disseminação das 

informações, com o professor a colocar questões e a focar a atenção dos alunos para os 

conteúdos abordados/expostos no ecrã interativo, nas interações estabelecidas ao longo da 

aula e na gestão dos comportamentos, com o professor a solicitar aos alunos que 

moderassem o ruído e abrandassem um pouco a sua “hiperatividade”. 

Com representação de 68%, verificou-se uma configuração de sala de aula que promoveu 

o foco para as atividades desenvolvidas pelos alunos (Mode 2- Student-centred), com maior 

incidência ao longo da atividade prática. Ao longo deste processo, foram várias as interações 

estabelecidas entre os alunos e entre o professor, com este a deslocar-se no espaço para 

esclarecer dúvidas e monitorizar o desenvolvimento dos trabalhos. Relativamente a este 

indicador, importa referir que ao longo de toda a aula, inclusive no desenvolvimento das 

tarefas, os alunos permaneceram voltados de frente para a zona frontal da sala, não se 

colocando de costas para o professor.  

Figura 12: Representação gráfica do domínio ‘Utilização de Tecnologias por parte dos Alunos’ na 
Aula 2 
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A ausência dos indicadores respetivos a ‘Mode 3- Informal’ e ‘Outside Classroom’ (Figuras 

11 e 12), justifica-se por professor e alunos não terem saído, em momento algum do espaço 

de sala de aula.   

 

2.2.1.4.2.  Integração das tecnologias.  

Como um espaço que promove e incentiva a utilização da componente tecnológica, o 

professor utilizou as tecnologias como ferramentas que se verificaram essenciais para a 

dinamização da aula. Como um meio de substituição direto e com o indicador ‘Substitution’ a 

apresentar um valor correspondente a 90% (Figuras 11 e 12), a integração dos 

recursos/equipamentos tecnológicos (nomeadamente o computador fixo, o ecrã interativo e 

links disponibilizados) tornou o processo de instrução mais dinâmico e interativo, 

possibilitando igualmente o desenvolvimento das tarefas, face ao trabalho conjunto 

estabelecido entre professor e alunos.  

Assumindo um papel de destaque, a utilização das tecnologias por parte dos alunos, 

melhorou e proporcionou a obtenção de novas experiências de aprendizagem, mediante a 

colaboração em tempo real entre os mesmos e o acesso a diversos recursos digitais (grande 

parte sugeridos pelo professor), com os indicadores ‘Augmentation’ e ‘Modification’ a 

apresentar valores correspondentes a 80% e 59%, respetivamente (Figuras 11 e 12). No 

âmbito destes indicadores, as tecnologias utilizadas em sala de aula assumiram um papel de 

destaque e de substituição direta, apresentando melhorias pedagógicas funcionais e 

oportunidades de interação e colaboração, mediante o envolvimento ativo entre professor e 

alunos no processo de ensino-aprendizagem. Das atividades desenvolvidas na sala de aula, 

os recursos/equipamentos tecnológicos permitiram aos alunos concluir as tarefas propostas, 

possibilitando ao professor aceder posteriormente às tarefas desenvolvidas, face ao registo 

das mesmas na plataforma criada para o efeito (Padlet). 

   

2.2.1.4.3. Tecnologias utilizadas. 

Dos indicadores que constituem ambos os domínios, verificam-se diferenças ao nível de 

utilização dos recursos/equipamentos tecnológicos por parte do professor e alunos (Figuras 

11 e 12). Face à integração de recursos/tecnologia educativa para a dinamização da aula, 

verificou-se a utilização maioritária de equipamentos como o computador fixo e o ecrã 

interativo, por parte do professor, ao longo de toda aula (Figura 11). 

Com representação correspondente a 20%, o professor utilizou o computador fixo 

(Tablet/Laptop- Typing), para proceder à apresentação dos conteúdos e disseminação das 

informações, interagindo com o mesmo para aceder aos recursos de apoio disponibilizados e 

necessários para a dinamização da aula.   
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Pelo desenvolvimento das tarefas incluir a utilização de tablets, verificou-se ao longo da 

atividade prática, a interação (ainda que fraca) do professor com tais equipamentos, com o 

respetivo indicador a obter uma representação correspondente a 1% (Tablet/Laptop- Touch 

or Stylus). Com um nível de interação mais constante, e com representação de 92%, a 

utilização do ecrã interativo (Additional Visual Display/Screens) (Figura 11), serviu unicamente 

para projetar os conteúdos e os procedimentos a realizar por parte dos alunos (a elevada 

representação do indicador envolve igualmente os momentos em que o professor focou a sua 

atenção para os conteúdos expostos).  

Revelando respeito e sensibilidade pelos diferentes estilos de aprendizagem/contributos 

dos alunos, o apoio prestado pelo professor tornou-se fundamental para o desenvolvimento 

das tarefas, cujas orientações fornecidas (integração de recursos; liberdade para realizar as 

tarefas), permitiram elevar a qualidade do trabalho e a corresponder aos objetivos definidos. 

Relativamente aos alunos (Figura 12), perante as indicações fornecidas pelo professor no 

início da aula, verificou-se a utilização do material escolar, nomeadamente de cadernos e 

estojo (Pen and Paper), com os mesmos a servir para efetuar os apontamentos decorrentes 

da apresentação/disseminação dos conteúdos e realização das tarefas, com o respetivo 

indicador a obter uma representação correspondente a 97%. 

No âmbito dos recursos/equipamentos tecnológicos, com representação correspondente a 

81%, destacou-se a utilização de tablets, tanto ao nível de escrita, como de toque 

(Tablet/Laptop- Touch or Stylus), revelando-se os mesmos essenciais para o cumprimento 

das tarefas propostas. Após a organização dos alunos no espaço (nos momentos iniciais da 

aula), o professor indicou para que cada elemento do grupo fosse buscar um equipamento ao 

local de armazenamento (mala específica de armazenamento e carregamento dos 

dispositivos). Sem utilização efetiva (ao nível de interação direta), mas com representação de 

94%, os alunos observaram, de modo constante, os conteúdos expostos no ecrã interativo 

(Additional Visual Display/Screens), destacando-se a indicação dos recursos de apoio (links), 

e obras selecionadas pelos alunos, aquando do momento de apresentação das mesmas. 

No âmbito deste domínio, os alunos demonstraram confiança e competências a nível digital 

na utilização dos recursos/ equipamentos tecnológicos, assim como na aquisição e produção 

de novos conhecimentos relacionados com os conteúdos temáticos abordados em aula.  

 
Em anexo (Anexo C), encontram-se informações adicionais relacionadas com a aula 

dinamizada, incidindo estas sobre: i) a localização espacial do professor e dos alunos; ii) o 

desenvolvimento de competências e interações estabelecidas (entre professor e alunos 

no/com o espaço); bem como iii) os elementos físicos (iluminação, som) e espaciais 

(equipamentos/mobiliário) verificados e utilizados na aula. 
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2.3. Aula 3 dinamizada no AEI ‘ActiveLab’ 

No seguimento da segunda aula dinamizada no AEI ‘ActiveLab’, a terceira aula ocorreu 

igualmente no dia 21 de abril 2017, no período da manhã. Inserida na disciplina de Português, 

a aula de cariz teórico e prático, revelou-se bastante similar à anterior ao nível dos conteúdos 

temáticos a abordar (apresentação do trabalho de um artista de rua), diferindo apenas no 

âmbito das atividades preconizadas. Dinamizada pelo Professor C, e com duração de 90 

minutos, a aula dirigiu-se a 27 alunos do 7º ano do 3º ciclo do Ensino Básico. 

 

2.3.1. Análise por domínio. 

Conforme exposto na Figura 13, a atividade da aula respeitou o tempo definido para a 

mesma, 90 minutos, tendo sido registado uma duração total de 01h24min34s. 

 

 

 

 

 

2.3.1.1. Pedagogias. 

No âmbito deste domínio, os dados expostos na Figura 14, evidenciam as práticas 

pedagógicas estabelecidas ao longo da aula.  

Figura 14: Representação gráfica do domínio ‘Pedagogias’ na Aula 3 

Figura 13: Duração total da Aula 3 
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Com a aula a decorrer na zona de Apresentação (e com a zona dos Computadores 

ocupada e fechada), o professor alterou a configuração do espaço, para assim acomodar 

todos os alunos. Deste modo, verificou-se a disposição do mobiliário para o desenvolvimento 

do trabalho em pequenos grupos, com o professor a adicionar assentos com superfície de 

escrita integrada (móveis) com assentos do antigo mobiliário (fixos), devido ao número de 

alunos, originando assim a formação de espaços de trabalho únicos (a junção dos assentos 

permitiu formar uma área de trabalho conjunta), de modo a facilitar o desenvolvimento do 

trabalho em grupo. Antes da entrada dos alunos no espaço, o professor efetuou todos os 

procedimentos necessários para iniciar a aula, utilizando os recursos/equipamentos 

tecnológicos para expor os conteúdos temáticos. Entrando faseadamente na sala, verificou-

se a distribuição dos alunos no espaço e a alteração da disposição do mobiliário por parte 

destes. Mediante a explicação do motivo de tal disposição, o professor voltou a reorganizar o 

espaço, circulando entre os alunos e organizando os assentos. Nesta sequência, e com os 

alunos a circular livremente no espaço, o professor procedeu igualmente à organização dos 

grupos de trabalho. Apesar dos alunos estarem reunidos em grande grupo, verificou-se uma 

distância considerável entre os mesmos, indicando assim a organização por grupos de 

trabalho, com os alunos voltados de frente uns para os outros e de costas para a zona frontal 

do espaço.  

Antes de iniciar a aula, o professor solicitou a atenção dos alunos, para que estes 

visualizassem os conteúdos no ecrã interativo e focassem a atenção para si.  

Adotando um modo de instrução didático (Didactic Instruction), com representação 

correspondente a 35%, o professor apresentou a atividade planeada para a aula, com o auxílio 

dos conteúdos expostos no ecrã interativo, especificando, ao longo da exposição teórica, os 

procedimentos a realizar aquando da realização das tarefas.  

Com representação correspondente a 4%, a adoção de modos de instrução interativos 

(Interactive Instruction) tornou-se evidente nos momentos em que o professor recorreu aos 

recursos/tecnologia educativa para apresentar os conteúdos e disseminar as informações, 

especificamente aquando da visualização de uma imagem (recorrendo para o efeito ao 

computador fixo e ecrã interativo) e para aceder ao Padlet criado no âmbito da disciplina (para 

mostrar os conteúdos online). 

Ao longo do processo de instrução e disseminação das informações, denotou-se o 

entusiamo e interesse por parte do professor pelos conteúdos temáticos, com o mesmo a 

suscitar a participação e envolvimento dos alunos face à atividade estabelecida em aula. 

Relativamente ao processo de monitorização/regulação (Facilitating), a representação de 

54% demonstra o acompanhamento efetuado por parte do professor aos alunos, com o 

mesmo a evidenciar-se ao longo da atividade prática (no desenvolvimento das tarefas). 

Atuando como mediador/facilitador, por transmitir informações precisas e disponibilizar 
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materiais de apoio que auxiliaram os alunos a realizar as tarefas, ao longo deste processo, o 

professor efetuou várias deslocações pelo espaço (quando solicitado pelos alunos ou por 

iniciativa própria), de modo a regular os comportamentos e desenvolvimento dos trabalhos. 

Também ocorreram momentos em que, através da sua zona (de frente para a turma e de 

costas para o computador e ecrã interativo), observou e questionou os alunos acerca dos 

conteúdos e tarefas a desenvolver. À exceção de um grupo, cujos comportamentos 

inadequados e perturbação para com outros elementos da turma exigiram a intervenção do 

professor (com este a despender maior atenção para com o mesmo), ao longo deste processo, 

os alunos receberam tempo similar de atenção. Importa igualmente referir o tempo 

despendido no apoio aos grupos de trabalho, aquando das correções aos trabalhos, com o 

professor a permanecer junto dos mesmos para disponibilizar informações e corrigir os 

trabalhos produzidos (antes da redação/publicação dos mesmos na plataforma criada para 

esse efeito). Neste sentido, verificou-se a utilidade dos recursos de apoio disponibilizados pelo 

professor, mediante a distribuição de uma ficha de trabalho, com a mesma a conter a estrutura 

de uma narrativa. Mediante a atividade da aula, o professor concedeu liberdade na produção 

do texto, sendo que os alunos teriam que respeitar os critérios enunciados na ficha (ao nível 

de introdução, desenvolvimento e conclusão, com cada uma das partes a conter um conjunto 

de questões que serviam de orientação para a produção da tarefa).  

Com representação de 44% da atividade da aula, o professor disponibilizou feedback 

(Providing Feedback) ajustado e individualizado aos grupos de trabalho, tanto nos momentos 

iniciais (face aos contributos dos alunos mediante a exposição dos conteúdos, com os 

mesmos a servir para efetuar ligações a outros conteúdos) e ao longo da atividade prática 

(aquando da produção da narrativa, com o professor a indicar informações para o 

desenvolvimento da tarefa, tecendo ainda apreciações sobre as opções dos alunos). Ao longo 

deste processo, verificou-se o incentivo ao pensamento independente, crítico e reflexivo dos 

alunos, atendendo às informações disponibilizadas (com o professor a aprofundar os 

conteúdos temáticos e a iniciar novos tópicos de discussão), procedimentos a efetuar no 

desenvolvimento das tarefas, e o estímulo para aspetos relacionados com a inovação, 

criatividade e sensibilidade para o desenvolvimento de um trabalho adequado e com 

correspondência aos objetivos delineados.  

Reagindo positivamente ao feedback fornecido pelo professor, os alunos seguiram as 

indicações disponibilizadas, com as mesmas a potenciar o entendimento para os conteúdos 

temáticos e a permitir a progressão no processo de aprendizagem. No âmbito dos indicadores 

‘Didactic Instruction’ e ‘Providing Feedback’, ao longo da aula assistiu-se à 

complementaridade entre ambos, pelo professor disponibilizar em simultâneo, feedback e 

informações acerca dos conteúdos temáticos, relacionando assim os conhecimentos 

anteriormente adquiridos pelos alunos com novos a reter. Importa igualmente referir que 
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ocorreram momentos em que o professor apenas monitorizou os trabalhos, deslocando-se 

entre os grupos, sobretudo para observar a forma como os alunos realizavam as tarefas (sem 

fornecer feedback).  

No âmbito das interações estabelecidas entre professor-alunos e alunos-alunos, verificou-

se o predomínio do indicador referente a discussão de/entre turma (Class Discussion), com 

representação correspondente a 72% (a mais elevada dos seis indicadores que constituem o 

domínio). Ocorrendo em todos os momentos da aula, e apesar da formação dos alunos por 

grupos de trabalho, o facto da turma se encontrar reunida num único espaço, potenciou que 

as interações estabelecidas entre professor-alunos (ainda que dirigido a grupos específicos) 

se estendessem para os outros elementos da turma, tornando-se visível nos momentos de 

instrução e ao longo da atividade prática, com os alunos a interagir em pequeno grupo (face 

ao desenvolvimento das tarefas), com o professor (na sequência do processo de 

monitorização e feedback disponibilizado) e em grande grupo (mediante as intervenções de 

todos os alunos). Neste sentido, os alunos geraram discussões construtivas na sala de aula, 

demonstrando capacidade em expor e discutir sobre as suas ideias e conteúdos temáticos, 

expressando livremente as suas opiniões (por iniciativa própria ou por estímulo do professor). 

Ao nível de questionamento (Questioning), com representação de 17%, tal evidenciou-se 

nos momentos em que o professor questionou os alunos (a nível individual e/ou entre turma), 

acerca dos seus conhecimentos, conteúdos temáticos e tarefas a realizar, especificamente 

nos momentos iniciais da aula (face à apresentação/exposição dos conteúdos temáticos). 

Apesar da fraca integração da componente tecnológica, a atuação do professor e as 

interações estabelecidas (em pequeno e grande grupo), tornaram a aula dinâmica, mediante 

o debate e partilha de ideias gerados, o que por sua vez, permitiu ao professor observar a 

compreensão dos alunos relativamente aos conteúdos temáticos. Neste âmbito, e mediante 

o incentivo à participação dos alunos na comunicação das suas ideias, o professor mostrou-

se interessado nas opiniões/apreciações dos alunos (atendendo à adequação das mesmas a 

situações da vida real), fornecendo tempo para ouvir as respostas às questões colocadas 

(muitas das mesmas a exigir a reflexão por parte dos alunos). Silenciando-se 

propositadamente para ouvir os alunos, o professor repetiu várias vezes as informações, 

relacionando as mesmas com aspetos já abordados, de modo a reforçar a memorização dos 

alunos. Respondendo assertivamente às questões colocadas, os alunos demonstraram 

respeito e atenção aquando das intervenções do professor e/ou colegas. 

Despertando nos alunos o interesse e motivação face aos conteúdos temáticos e tarefas a 

desenvolver, no âmbito das dinâmicas pedagógicas estabelecidas, verificou-se que as 

estratégias de instrução adotadas contribuíram para a promover e manter a participação ativa, 

atitude positiva e envolvimento dos alunos ao longo de toda a aula.  
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2.3.1.2. Comunidades de Aprendizagem. 

Referente ao modo de organização dos alunos no espaço de sala de aula, os dados obtidos 

no âmbito deste domínio, tornam-se visíveis na Figura 15. 

 

Ao longo da aula, o professor estabeleceu uma cultura para aprender, incentivando a 

motivação e autoexpressão dos alunos, especialmente no desenvolvimento das tarefas. Após 

a entrada na sala, verificou-se a distribuição dos alunos no espaço, com os mesmos a 

selecionar livremente os seus lugares e a alterar a disposição do mobiliário organizada pelo 

professor. Mediante as indicações fornecidas e auxílio do professor na 

distribuição/organização dos alunos, verificou-se uma organização no espaço por grupos de 

trabalho (Small Groups), com o indicador a obter uma representação correspondente a 99%. 

Mantendo-se ao longo da aula, o trabalho desenvolvido em pequeno grupo evidenciou-se no 

momento em que os alunos iniciaram as tarefas, recorrendo para o efeito ao material escolar 

e recursos disponibilizados pelo professor. Mediante a atribuição da mesma tarefa aos grupos 

de trabalho, pretendia-se que os alunos apresentassem diferentes resultados. Deste modo, o 

professor concedeu liberdade para os alunos criarem uma narrativa (com base na observação 

de uma imagem e correspondência aos elementos enunciados na ficha de trabalho), 

consoante as interpretações e discussão de ideias geradas aquando da análise à mesma (em 

grande grupo e nos momentos iniciais). Neste âmbito, a promoção ao trabalho colaborativo 

tornou-se evidente, com os alunos a interagir entre si, face à discussão gerada acerca das 

tarefas a realizar, partilhando responsabilidades sobre o grupo e produtos desenvolvidos. 

Figura 15: Representação gráfica do domínio ‘Comunidades de Aprendizagem’ na Aula 3 
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Apesar da organização dos alunos por grupos de trabalho (de frente uns para os outros e 

a partilhar o mesmo espaço de trabalho), verificaram-se momentos focados para o grande 

grupo/turma (Whole Class), com representação correspondente a 22%, mediante as 

interações geradas entre os alunos (e não apenas entre os elementos dos grupos) e o 

professor.  

Com representação de 41% da atividade da aula, verificou-se o trabalho desenvolvido a 

nível individual (Individual), devido à separação de um aluno do seu grupo de trabalho, pelos 

colegas não estarem a colaborar no desenvolvimento das tarefas. A presença do indicador 

justifica-se igualmente nos momentos em que o professor solicitou a alunos específicos a 

resposta às questões colocadas e partilha de ideias face aos conteúdos temáticos 

(especificamente na observação da imagem exposta no ecrã interativo).  

No âmbito da atividade prática, e com representação de 14%, a “criação” espontânea de 

grupos mistos (Mixed Groups), ocorreu na sequência da colaboração (voluntária) entre alunos 

de grupos distintos na concretização das tarefas e partilha de ideias. Além deste processo ter 

potenciado a comunicação e interação entre elementos de diferentes grupos, as atividades 

preconizadas promoveram o interesse e envolvimento dos alunos, desafiando-os na 

resolução colaborativa de problemas (entre elementos do mesmo grupo e exteriores a este).  

Conforme exposto na Figura 15, verificou-se a ausência de alunos externos, pertencentes 

a turmas/níveis de ensino diferentes (Mixed Class/year-levels). 

 

2.3.1.3. Atividades de Aprendizagem. 

Seguidamente, a Figura 16 apresenta os obtidos no domínio ‘Atividades de Aprendizagem’ 

desenvolvidas ao longo da aula. 

Figura 16: Representação gráfica do domínio ‘Atividades de Aprendizagem’ na Aula 3 

11%

46%

32% 34%

59%
69%

6%

66%

8%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

LEARNING ACTIVITIES FOR EFFECTIVE 
THINKING 

Aula 3



34 
 

 

No âmbito da componente da avaliação formativa (Formative Assessment), e mediante o 

plano de aula fornecido pelo professor, a avaliação às competências adquiridas pelos alunos 

efetuou-se através da avaliação dos textos produzidos pelos pares, com os mesmos a 

participar ativamente na sua avaliação. A indicação dos critérios de avaliação ocorreu ao 

longo da atividade prática, com o professor a informar aos alunos que seriam avaliados 

individualmente (mesmo com o trabalho produzido em grupo). Atendendo à tarefa a realizar, 

nomeadamente a construção de uma narrativa e publicação no Padlet criado para o efeito, o 

texto partilhado deveria conter a identificação dos autores, para assim o professor verificar 

quais os alunos que tinham contribuído para a produção efetiva do mesmo. Ao longo da aula 

esta informação foi frequentemente repetida pelo professor, de modo a incentivar o trabalho 

colaborativo entre os alunos na produção da tarefa. Tal tornou-se evidente no grupo de alunos 

que o professor separou, pelos mesmos não cooperarem com o colega (acabando este por 

desenvolver o trabalho sozinho). Mediante a representação percentual de 11%, o processo 

de avaliação evidenciou-se nos momentos em que os alunos solicitaram ao professor a 

correção dos textos produzidos (ao nível de estrutura e elementos a integrar, com base na 

ficha de apoio fornecida), para assim efetuarem a segunda parte da atividade, que consistia 

na publicação do texto no Padlet (devidamente corrigido). Deste modo, as competências 

adquiridas pelos alunos verificam-se através das classificações fornecidas aos textos criados 

e publicados. Ao nível de performance geral, os resultados de aprendizagem fornecidos pelo 

professor revelaram-se bastante positivos, com valores a variar entre os 42% e 87%, 

registando-se uma média total de 73%. Recorrendo aos recursos tecnológicos, o professor 

não se cingiu aos métodos tradicionais para avaliar os alunos. Apesar de não se observar na 

aula gravada, e mediante referência do professor, a publicação dos textos no Padlet, além de 

permitir o acesso e correção aos mesmos, conferia igualmente a oportunidade de partilha para 

todos os elementos da turma visualizarem os textos produzidos.   

Com representação correspondente a 46%, os alunos receberam instrução (Receive 

Instruction) complementar e relacionada com os conteúdos temáticos ao longo de toda a aula. 

Complementar aos indicadores de instrução didática/direta e interativa (domínio 

‘Pedagogias’), verificou-se o constante reforço por parte do professor na mobilização de 

conceitos e difusão de informações referidas em aulas anteriores, com o mesmo a sintetizar 

os conteúdos abordados conforme decorria a aula, repetindo as informações para assim 

reforçar a memorização dos alunos (evidente aquando do processo de questionamento). Tal 

permitiu aos alunos relembrar/recordar (Remember/Recall) experiências de aprendizagem e 

conhecimentos anteriormente adquiridos (verificando-se o mesmo na realização das tarefas), 

com o respetivo indicador a obter uma representação percentual correspondente a 32%. 

Através do reforço e repetição constante das informações, denotou-se nos alunos o 

acompanhamento ao raciocínio do professor e compreensão (Understand) dos conteúdos 
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temáticos e tarefas a realizar (com o respetivo indicador a obter uma representação 

correspondente a 34%). Estabelecendo uma cultura para aprender (através do trabalho 

colaborativo e na adoção de diversificadas estratégias de trabalho), os alunos 

compreenderam os conteúdos sob múltiplas formas, destacando-se o incentivo para projetos 

interdisciplinares, face à mobilização de conceitos de línguas estrangeiras (inglês e francês) 

e pela temática da aula estar em articulação com a disciplina de Educação Visual, tendo em 

conta a aquisição de conhecimentos acerca de uma técnica de pintura (stencil), com a mesma 

a ser posteriormente aplicada no contexto dessa disciplina. A compreensão dos conteúdos 

por parte dos alunos verificou-se igualmente ao longo do processo de monitorização e 

feedback fornecido, face às interações estabelecidas com o professor (com este a solicitar a 

participação na partilha de ideias/opiniões, colocando questões ao grande grupo e a nível 

individual, de modo a verificar a compreensão dos alunos relativamente aos conteúdos). No 

âmbito destes indicadores (Remember/Recall e Understand) as representações obtidas 

justificam-se igualmente através da observação às posturas corporais adotadas pelos alunos, 

com estes a evidenciar audição ativa, relativamente às informações fornecidas pelo professor; 

por estabelecerem contacto visual, focando-se no professor e nos conteúdos apresentados 

(fazendo expressões faciais, gestos e mudanças de postura adequadas, como sorrir, 

concordar e mostrar interesse com os conteúdos apresentados, inclinando-se para a frente; 

respondendo voluntariamente e/ou levantando a mão/braço para responder às questões 

colocadas), bem como na persistência e esforço demonstrados no cumprimento/resolução da 

tarefa proposta.  

Nos indicadores respetivos a aplicação (Apply) e análise (Analyse), com representação de 

59% e 69%, respetivamente, tais evidenciaram-se nos momentos iniciais, face à observação 

da imagem exposta no ecrã interativo e através das questões colocadas pelo professor, com 

as respostas a evidenciar a mobilização e aplicação dos conhecimentos apreendidos. Ao 

longo da atividade prática, verificou-se igualmente a presença dos indicadores, 

especificamente na produção da narrativa e consideração pelos critérios enunciados na ficha 

de apoio distribuída. Tal permitiu aos alunos aplicar e analisar (conjuntamente) os seus 

conhecimentos, propiciando o desenvolvimento de um trabalho adequado e que 

correspondesse ao solicitado. A presença do indicador respetivo à análise também se 

evidenciou no momento em que os alunos preencheram um questionário de auto e 

heteroavaliação, com os mesmos a analisar e classificar o trabalho realizado, a nível individual 

e em grupo. Neste âmbito, destacou-se a atuação do professor, com o mesmo a gerir e a 

conduzir a discussão entre turma, especificamente no momento de análise à imagem exposta 

no ecrã interativo (momentos iniciais), e no feedback fornecido, cujos contributos e correções 

aos textos, permitiram aos alunos reanalisar e retificar aspetos inerentes aos mesmos.  
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Com representação de 6%, o indicador referente a avaliação (Evaluate) ocorreu no 

momento em que os alunos efetuaram a auto e heteroavaliação ao trabalho realizado, através 

do preenchimento de um pequeno questionário presente na parte de trás da ficha de apoio 

distribuída pelo professor. Tal permitiu aos alunos efetuar melhorias nos textos, antes de 

procederam à publicação da versão final no Padlet. A presença do indicador verificou-se 

igualmente no momento em que os alunos justificaram as suas respostas para a turma e 

professor, mediante a análise à imagem projetada no ecrã interativo.  

Na sequência da atividade da aula, verificou-se a clara transição entre as atividades, com 

o professor, num primeiro momento, a efetuar a apresentação/contextualização dos 

conteúdos temáticos, expondo para o grande grupo uma imagem, com o objetivo de recolher 

interpretações sobre a mesma, gerando-se assim momentos de instrução, combinados com 

discussão entre turma, face às intervenções e questões colocadas; e, num segundo momento, 

na realização efetiva das tarefas, com os alunos a colaborarem entre si, mobilizando conceitos 

e aplicando os seus conhecimentos na produção da narrativa, contando com o auxílio da ficha 

de apoio (com o objetivo de orientar a elaboração do plano da narrativa, estruturando-a nas 

suas partes constitutivas e remetendo para as suas categorias), e feedback fornecido pelo 

professor.  

Com representação percentual correspondente a 66%, ao longo da atividade prática de 

criação/aplicação (Creation/Practical Activity), verificou-se o estímulo e forte capacidade de 

iniciativa entre os alunos, com estes a coordenar esforços e a assumir responsabilidades na 

resolução das tarefas/resultados alcançados, estando informados a priori do que seria 

esperado da sua parte. Denotou-se igualmente o conhecimento destes para com os 

conteúdos temáticos e sensibilidade para com os colegas (do mesmo grupo ou exterior a 

este), face à colaboração e apoio prestado. Ao longo deste processo os alunos envolveram-

se ativamente no processo de pesquisa/investigação e na produção de conteúdos, com os 

mesmos a solicitar permissão ao professor para aceder aos seus dispositivos pessoais de 

modo a pesquisar informações para integrar nos textos. De igual modo se observou que as 

interações estabelecidas entre professor-alunos e alunos-alunos promoveram a motivação e 

interesse face às tarefas a realizar. Pela atividade não ter ficado concluída na presente aula 

(visto que alguns alunos não concluíram os textos), verificou-se o incentivo à aprendizagem 

autónoma, com o professor a solicitar aos alunos que tentassem concluir a tarefa fora do 

tempo de aula.  

Apesar da fraca representação percentual, 8%, os alunos evidenciaram comportamentos 

disruptivos (Students Disengaged) ao longo da atividade prática, como inatenção, 

impulsividade, ansiedade, alguma agressividade (evidente através de expressões utilizadas) 

e atitude não cooperativa (no grupo que foi separado). Em vários momentos da aula, os alunos 

estiveram envolvidos em comportamentos desajustados face às tarefas a realizar, 
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destacando-se os ruídos produzidos nos momentos iniciais (após a entrada na sala) e 

momentos finais (ao arrumar os pertences). Não obstante, verificou-se a capacidade de 

gestão e controlo de tais comportamentos por parte do professor.  

No âmbito do presente domínio, foram implementadas estratégias de ensino-

aprendizagem diversificadas, com as mesmas a envolver ativamente os alunos na produção 

e criação dos seus próprios conteúdos (learning by creating), mediante a discussão entre 

pequeno/grande grupo, o trabalho colaborativo, com os alunos a recorrer a diversos métodos 

no cumprimento das tarefas e a aprender através de atividades práticas (retirando 

apontamentos, efetuando pesquisas, debatendo entre si- learning by exploring). Foram 

igualmente preconizadas atividades baseadas em inquérito, com destaque para o 

preenchimento do questionário respetivo à auto e heteroavaliação. 

 

2.3.1.4. Utilização de Tecnologias por parte do Professor e dos Alunos. 

Atendendo à presença dos mesmos indicadores em ambos os domínios, a interpretação 

dos dados respetivos aos modos espaciais e integração das tecnologias são analisados 

conjuntamente, diferindo apenas nos que se relacionam com as tecnologias utilizadas ao 

longo da aula por parte do professor (Figura 17) e dos alunos (Figura 18). 

 

 

Figura 17: Representação gráfica do domínio ‘Utilização de Tecnologias por parte do Professor’ na 
Aula 3 
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2.3.1.4.1. Modos espaciais.  

No âmbito das dinâmicas pedagógicas estabelecidas, verificou-se uma orientação 

convencional no espaço que promoveu o foco para as ações adotadas pelo professor (Mode 

1- Teacher-centred). Com representação correspondente a 47% (Figuras 17 e 18), o indicador 

evidenciou-se em diversos momentos da aula, face à apresentação/disseminação das 

informações, com o professor a colocar questões e a focar a atenção dos alunos para os 

conteúdos abordados e/ou expostos no ecrã interativo e mediante as interações estabelecidas 

ao longo da aula entre professor-alunos. O mesmo se verificou na gestão dos 

comportamentos (inadequados) desenvolvidos pelos alunos.  

Com representação de 76%, verificou-se uma configuração de sala de aula que promoveu 

o foco para as atividades desenvolvidas pelos alunos (Mode 2- Student-centred), ocorrendo 

com maior incidência ao longo da atividade prática (realização das tarefas). Ao longo deste 

processo, foram várias as interações estabelecidas entre os alunos e entre o professor, com 

este a deslocar-se no espaço e a focar a sua atenção para os mesmos (na sequência do 

processo de monitorização e feedback fornecido). Relativamente a este indicador e ao longo 

de toda a aula, inclusive no desenvolvimento das tarefas, os alunos permaneceram voltados 

de frente para os colegas que integravam os seus grupos, ficando de frente para a zona frontal 

da sala apenas quando solicitados pelo professor. Atendendo às interações estabelecidas, os 

Figura 18: Representação gráfica do domínio ‘Utilização de Tecnologias por parte dos Alunos’ na 
Aula 3 

47%

76%

0% 0%

91%

0% 0% 0%

75%

0% 0% 0%

91%

0% 0%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

STUDENT USE OF TECHNOLOGIES
Aula 3



39 
 

 

contributos fornecidos pelos alunos decorreram a partir dos seus lugares, com estes focados 

no professor e nos conteúdos expostos no ecrã interativo. Face à discussão gerada (após 

análise à imagem), o professor destacou-se na regulação das aprendizagens, interagindo com 

os grupos de alunos, de modo a verificar o desenvolvimento dos trabalhos, fornecendo 

feedback, elogiando os contributos fornecidos e complementando os mesmos com novas 

informações. 

Ao longo da aula, verificou-se a ausência dos indicadores respetivos a ‘Mode 3- Informal’ 

e ‘Outside Classroom’ (Figuras 17 e 18), por professor e alunos não terem saído, em nenhum 

momento do espaço de sala de aula.   

   

2.3.1.4.2. Integração das tecnologias.  

Como um espaço que promove e incentiva a utilização da componente tecnológica, o 

professor utilizou apenas as tecnologias necessárias para a dinamização da aula. Como um 

meio de substituição direto e com o indicador ‘Substitution’ a apresentar um valor 

correspondente a 91% (Figuras 17 e 18), a integração dos recursos/equipamentos 

tecnológicos (nomeadamente o computador fixo, o ecrã interativo e recursos externos-links) 

tornaram o processo de instrução mais dinâmico e interativo, essencialmente aquando da 

apresentação/exposição dos conteúdos. Neste âmbito, importa referir que, apesar de não 

existir interação direta com os equipamentos por parte dos alunos, foram várias as chamadas 

de atenção para o professor interagir com os equipamentos, de modo a tornar visíveis os 

conteúdos expostos, e por estes estarem diretamente relacionados com o desenvolvimento 

das tarefas (os alunos solicitaram ao professor que interagisse com o ecrã interativo, de modo 

a evidenciar determinados aspetos).  

Apesar do professor ter apresentado a plataforma (Padlet) em que os alunos deveriam 

publicar os textos produzidos, verificou-se a ausência de promoção à utilização e integração 

efetiva de recursos/equipamentos tecnológicos ao longo da atividade prática (visto que os 

alunos apenas utilizaram o seu material escolar e recursos de apoio distribuídos para efetuar 

a atividade). Deste modo, e atendendo à atividade estabelecida em aula, justifica-se a 

nulidade percentual associada aos indicadores ‘Augmentation’ e ‘Modification’ (ainda que 

alguns alunos tivessem recorrido à componente tecnológica para concluir as tarefas, 

nomeadamente para aceder ao link da plataforma- Padlet-, que por sua vez estava disponível 

no grupo da turma- Facebook. No entanto, tal não se verificou em aula). 

Apesar da fraca integração/utilização da componente tecnológica, denotou-se o 

envolvimento dos alunos e professor no processo de ensino-aprendizagem, com o mesmo a 

proporcionar experiências de aprendizagem enriquecedoras, com melhorias pedagógicas 

funcionais, mediante o trabalho colaborativo e as interações estabelecidas, com destaque 
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para a partilha/troca de ideias geradas nos momentos de discussão, entre pequeno e grande 

grupo. 

 

2.3.1.4.3. Tecnologias utilizadas. 

Relativamente aos recursos/equipamentos tecnológicos, a presente aula caracteriza-se 

pela fraca utilização destes por parte do professor. Ainda assim, e conforme exposto na Figura 

17, verificou-se a dinamização de uma aula de forma interativa e dinâmica, atendendo ao 

ritmo imposto na apresentação/disseminação das informações e desenvolvimento das 

tarefas.  

Com a elevada representação percentual correspondente a 88%, verificou-se a utilização 

do ecrã interativo (Additional Visual Display/Screens), com o mesmo a servir unicamente para 

projetar os conteúdos e os procedimentos a realizar por parte dos alunos (sem qualquer 

interação a nível de escrita por parte do professor, a representação do indicador envolve 

igualmente os momentos em que o professor focou a atenção dos alunos para os conteúdos 

expostos, tocando várias vezes no ecrã).  

Com representação percentual correspondente a 3%, o professor utilizou o computador 

fixo (Tablet/Laptop- Typing) para projetar os conteúdos no ecrã interativo, na sequência da 

apresentação/disseminação dos conteúdos e acesso aos recursos de apoio necessários para 

a dinamização da aula.  

Com representação correspondente a 44% da atividade da aula, o professor utilizou 

materiais físicos de leitura e escrita (Pen and Paper), tendo procedido à distribuição de fichas 

de apoio para os alunos realizarem a atividade. Ao longo da atividade prática, o professor 

efetuou movimentos rotativos entre os grupos de trabalho, corrigindo (utilizando para o efeito 

uma caneta) e disponibilizando feedback acerca dos textos produzidos. 

Apesar da realização das tarefas não envolver a utilização de recursos/equipamentos 

tecnológicos, no apoio aos alunos, o professor revelou respeito e sensibilidade pelos 

diferentes estilos de aprendizagem, colocando-se ao nível destes para auxiliar na resolução 

das tarefas e proceder ao esclarecimento de dúvidas (quando solicitado ou por iniciativa 

própria). Das informações disponibilizadas pelo professor, verificou-se o incentivo na 

integração de conteúdos e publicação dos textos produzidos no Padlet (ainda que tal só tenha 

ocorrido na aula posterior à gravada).  

Relativamente aos alunos, atendendo à fraca integração/utilização da componente 

tecnológica, ao longo da aula denotou-se o interesse e motivação no cumprimento das 

atividades, face ao trabalho colaborativo e interações estabelecidas entre turma e professor.  

Sem utilização efetiva (ao nível de interação direta) mas com a elevada representação 

percentual, 91% (Figura 18), verificou-se o recurso ao ecrã interativo (Additional Visual 
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Display/Screens) com o mesmo a servir (unicamente) para visualizar os conteúdos projetados 

ao longo da aula, permitindo assim a realização das tarefas (a imagem que serviu de base 

para a construção da narrativa esteve exposta ao longo de toda a atividade prática). 

Mediante a ausência de integração tecnológica e perante as indicações fornecidas, os alunos 

utilizaram o material escolar, nomeadamente cadernos, estojo e recursos/materiais fornecidos 

pelo professor (Pen and Paper). Com representação correspondente a 75%, tais materiais 

revelaram-se essenciais para o cumprimento das tarefas, tendo igualmente permitido o 

desenvolvimento de novas competências por parte dos alunos (ao nível de projeção, criação 

e disseminação de conteúdos gerados). 

Com uma representação correspondente a 20% da atividade da aula, verificou-se que 

os alunos utilizaram smartphones ao longo da atividade prática. Revelando respeito pelo 

professor, os alunos questionaram acerca da utilização destes equipamentos, de modo a 

procurar nomes no idioma francês para integrar na narrativa. Face à resposta favorável do 

professor, os alunos efetuaram pesquisas através dos mesmos, com estes a revelarem assim 

a sua utilidade no desenvolvimento das tarefas.  

Especificamente ao longo da atividade prática, denotou-se nos alunos o envolvimento no 

processo de pesquisa/produção de conteúdos, mediante a diversidade de recursos 

audiovisuais disponíveis (texto, vídeo, áudio, imagens) e de estratégias de trabalho utilizadas 

(pesquisa/leitura/escrita), demonstrando confiança e competências a nível digital na utilização 

de recursos, produção de conteúdos e na aquisição de novos conhecimentos. 

 

Em anexo (Anexo D), encontram-se informações adicionais relacionadas com a aula 

dinamizada, incidindo estas sobre: i) a localização espacial do professor e dos alunos; ii) o 

desenvolvimento de competências e interações estabelecidas (entre professor e alunos 

no/com o espaço); bem como iii) os elementos físicos (iluminação, som) e espaciais 

(equipamentos/mobiliário) verificados e utilizados na aula. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AULA 4 

‘Sala de Aula Regular’  
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2.4. Aula 4 dinamizada na Sala de Aula Regular 

Com uma configuração espacial (layout) e mobiliário diferentes relativamente ao AEI, a 

aula dinamizada na SAR ocorreu no dia 8 de junho de 2017, no horário da manhã. Inserida 

na disciplina de Português e dinamizada pelo Professor B, a aula de cariz prático, consistiu 

na apresentação oral de trabalhos realizados pelos alunos a nível individual. Com uma 

duração de 90 minutos, a aula dirigiu-se a 23 alunos do 7º ano do 3º ciclo do Ensino Básico 

(sendo o mesmo grupo de alunos e professor que integrou a Aula 2 dinamizada no AEI). 

  

2.4.1. Análise por domínio. 

Conforme exposto na Figura 19, a atividade da aula decorreu no tempo definido para a 

mesma (90 minutos), tendo sido registado uma duração total de 01h26min31s. 

 

 

 

 

 

2.4.1.1. Pedagogias. 

No âmbito deste domínio, na Figura 20 evidenciam-se as práticas pedagógicas 

estabelecidas ao longo da aula.  

 

Assumindo a configuração de uma sala de aula tradicional, e com área inferior à do AEI, a 

organização e disposição do mobiliário no espaço refletiam a dinamização de atividades 

Figura 20: Representação gráfica do domínio ‘Pedagogias’ na Aula 4 

Figura 19: Duração total da aula 
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centradas no ensino expositivo (específicas para a apresentação/exposição de conteúdos). 

Na lateral esquerda e zona central do espaço encontravam-se mesas organizadas em filas 

(linhas), enquanto na lateral do lado direito as mesas estavam de lado para o quadro de lousa. 

Com mesas e assentos fixos, os mesmos permitiam acomodar dois alunos. Na parte frontal 

da sala, e alinhada com as mesas presentes na lateral esquerda do espaço, encontrava-se a 

zona do professor, com a mesma a conter uma mesa, o respetivo assento e um computador 

fixo. Fixo na parede, e de frente para os alunos, encontrava-se um quadro de lousa, 

verificando-se ao centro deste uma tela de projeção (com a mesma a servir para a projeção 

de conteúdos, mediante a utilização do retroprojetor e computador fixo).  

Mediante a organização dos alunos nos respetivos assentos e organização do material 

escolar por parte destes, a aula iniciou com o professor a solicitar a atenção da turma.  

Com representação de 11%, o professor adotou um modo de instrução didático, mais 

expositivo (Didactic Instruction), face à apresentação do plano de aula e procedimentos a 

efetuar ao longo da mesma. Recorrendo ao computador fixo e retroprojetor, o professor 

projetou os conteúdos na tela de projeção, com os mesmos a conter informações relacionadas 

com os critérios de avaliação face à atividade a desenvolver em aula, nomeadamente, a 

apresentação oral de trabalhos. Permanecendo perto da sua zona e de frente para os alunos, 

ao longo da exposição oral o professor efetuou poucas movimentações pelo espaço, 

gesticulando e interagindo com os alunos conforme abordava os conteúdos. Parte das 

informações proferidas estavam relacionadas com conteúdos abordados em aulas anteriores. 

Simultaneamente solicitou aos alunos que redigissem o sumário, verificando-se a exposição 

do mesmo na tela de projeção. Este indicador evidenciou-se igualmente aquando da 

apresentação dos trabalhos por parte dos alunos, com o professor a relacionar as informações 

adquiridas para iniciar novos tópicos de conversa, mediante as temáticas abordadas.  

Verificou-se a ausência de estratégias de instrução interativas (Interactive Instruction), pelo 

professor não ter utilizado recursos interativos/tecnológicos adicionais (além da utilização do 

computador) para dinamizar a aula. No entanto, verificou-se algum dinamismo na exposição 

dos conteúdos, face à postura corporal e gestos adotados pelo professor. 

Com representação de atividade da aula correspondente a 6%, o professor 

monitorizou/regulou (Facilitating) os comportamentos, trabalhos e contributos dos alunos ao 

longo da atividade prática, especificamente no momento de apresentação e discussão dos 

trabalhos. Mediante solicitação do professor, os alunos dirigiram-se para a zona frontal do 

espaço de modo a iniciar a apresentação dos trabalhos. Paralelamente a este processo, o 

professor deslocou-se para uma mesa (com um aluno) localizada no fundo da sala, para assim 

visualizar as apresentações.  

Demonstrando o acompanhamento e atenção para com os trabalhos apresentados, e com 

representação de 14% da atividade da aula, o professor forneceu, de modo constante, 
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feedback (Providing Feedback) acerca dos trabalhos e apresentações efetuados pelos alunos. 

Revelando-se ajustado e individualizado, o feedback fornecido pelo professor permitiu aos 

alunos refletir sobre os seus conhecimentos e aspetos a considerar relativamente ao modo 

como deveriam apresentar os trabalhos (ao nível da exposição oral, informação a colocar, 

quantidade de texto, design, entre outras). Neste sentido, verificou-se a análise e apreciação 

do professor relativamente à qualidade temática, visual e pertinência dos trabalhos. Ao longo 

deste processo o professor solicitou a participação da turma para tecer comentários acerca 

das temáticas apresentadas. Com os alunos a demonstrar respeito e a reagir positivamente 

ao feedback fornecido pelo professor, tais contributos potenciaram o entendimento e 

aquisição de novos conhecimentos, permitindo a progressão no processo de aprendizagem. 

Na sequência deste processo, e a destacar-se dos demais indicadores por conter a 

representação percentual mais elevada (24%), ao longo da aula foram privilegiadas interações 

entre professor-alunos e alunos-alunos, ocorrendo de modo constante a discussão de/entre 

turma (Class Discussion). Através dos comentários efetuados, verificou-se o incentivo ao 

pensamento crítico e reflexivo dos alunos, com o professor a estimular o desenvolvimento e 

comunicação das ideias entre os alunos, solicitando à turma a participação na discussão. Com 

os alunos a revelar interesse e entusiasmo face à atividade estabelecida em aula, ao longo 

deste processo, o professor conduziu e geriu eficazmente as interações estabelecidas entre 

a turma. Gerando discussões construtivas na sala de aula, os alunos demonstraram 

capacidade em expor e discutir sobre as suas ideias e conteúdos abordados, denotando-se 

conhecimentos acerca das temáticas apresentadas, principalmente pelos alunos oradores) e 

restante turma, com os mesmos a participar e a partilhar as suas ideias/opiniões, por iniciativa 

própria ou por estímulo do professor.  

Com representação correspondente a 16%, verificou-se um processo de questionamento 

(Questioning) constante por parte do professor. Ocorrendo em diversos momentos da aula 

(momentos iniciais e atividade prática), o professor colocou questões e solicitou respostas aos 

alunos acerca dos conteúdos temáticos, e mais frequentemente, ao longo da apresentação 

dos trabalhos, questionando assim os alunos oradores e os restantes elementos da turma. 

Fornecendo tempo para que os alunos refletissem acerca das questões colocadas, estes 

responderam assertivamente (a nível individual, em coro), de modo voluntário ou levantando 

o braço. Ainda neste âmbito, e verificado ao longo das apresentações, o professor efetuou 

pequenas interrupções para questionar os alunos, complementando as respostas fornecidas 

com informações que, por sua vez, permitiram enriquecer e aumentar os conhecimentos 

acerca dos conteúdos apresentados. Além de promover a discussão e as interações entre 

turma, ao longo deste processo, denotou-se que o professor incentivou a participação ativa e 

atitude positiva dos alunos, mostrando-se interessado nas respostas/contributos fornecidos.  
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2.4.1.2. Comunidades de Aprendizagem. 

Referente ao modo de organização dos alunos no espaço de sala de aula, os dados obtidos 

no âmbito deste domínio tornam-se visíveis na Figura 21. 

 

Após os momentos iniciais, verificou-se a transição clara entre as atividades, com o 

professor a indicar os procedimentos necessários de modo a iniciar a atividade prática 

(questionando a um aluno se gostaria de ser o primeiro a apresentar).  

Com representação percentual correspondente a 99%, os alunos estiveram reunidos em 

grande grupo (Whole Class) ao longo de toda a aula, à exceção dos alunos oradores, que 

apresentaram os seus trabalhos. Neste sentido, justifica-se a representação percentual de 

87%, correspondente à organização dos alunos a nível individual (Individual). De frente para 

a turma e professor, os alunos oradores apresentaram os seus trabalhos (contabilizando-se 

cinco apresentações) com o apoio dos recursos e materiais específicos para a projeção dos 

mesmos. Para este efeito, e de modo voluntário, vários alunos (um por apresentação) 

auxiliaram os colegas oradores nas suas apresentações, ficando responsáveis pela 

passagem dos slides e interações com o computador. Ao longo deste processo, verificou-se 

um elevado espírito de colaboração e entreajuda entre os alunos. 

Relativamente aos restantes indicadores e conforme exposto na Figura 21, denotou-se a 

ausência da organização dos alunos por grupos de trabalho (Small Groups), da criação 

espontânea de grupos mistos (Mixed Groups) e da presença de alunos externos, pertencentes 

a turmas/níveis de ensino diferentes (Mixed Class/year-levels).  

 

 

Figura 21: Representação gráfica do domínio ‘Comunidades de Aprendizagem’ na Aula 4 
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2.4.1.3. Atividades de Aprendizagem. 

A Figura 22 apresenta os dados obtidos no âmbito do domínio ‘Atividades de 

Aprendizagem’ desenvolvidas ao longo da aula. 

 

Cingindo-se a métodos tradicionais, a avaliação formativa (Formative Assessment) 

realizou-se com base em critérios definidos pelo professor (de acordo com uma grelha de 

avaliação), e através das questões colocadas aos alunos oradores (no momento de 

apresentação) com o objetivo de verificar a expressão oral, os conhecimentos (cultura geral) 

e a seleção/síntese das informações apresentadas. Com representação correspondente a 

80% da atividade da aula, nos momentos iniciais o professor apresentou, detalhadamente, os 

critérios de avaliação, indicando aos alunos sob os quais seriam avaliados e o modo/postura 

que deveriam dotar aquando uma apresentação oral. Ao logo deste processo, a preocupação 

relativamente ao desempenho dos alunos evidenciou-se, com o professor a indicar aos alunos 

a necessidade de se sentirem calmos e seguros (para não ficarem nervosos/com receio), 

mediante a apresentação e questões a colocar, provenientes da mesma. Ao longo das 

apresentações, o professor avaliou o trabalho desenvolvido pelos alunos, fornecendo em 

simultâneo feedback/comentários sobre as posturas adotadas e conteúdos abordados. 

Ao nível de performance geral, os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos, e 

enviados pelo professor, revelaram-se baixos, com uma média correspondente a 9,52%. A 

Figura 22: Representação gráfica do domínio ‘Atividades de Aprendizagem’ na Aula 4 
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ausência de representação do indicador justifica-se pelo processo de avaliação não ter sido 

efetuado em aula. 

No decorrer da aula, e com representação de 90%, os alunos receberam instrução 

complementar (Receive Instruction), relacionando-se a mesma com os conteúdos temáticos 

abordados nas apresentações. Deste modo, e mediante a adoção de um modo de instrução 

didático, o professor mobilizou conceitos e estabeleceu relações entre os conteúdos, 

adicionando novas informações que permitiram enriquecer os conhecimentos e aprendizagem 

dos alunos. Ao longo deste processo, verificou-se o incentivo à participação dos alunos, 

ocorrendo momentos de discussão e interação, mediante o debate e partilha/ troca de ideias 

entre turma e professor. Nesta sequência, e através das discussões geradas em torno das 

temáticas apresentadas (destacando-se as questões colocadas pelo professor) os alunos 

relembraram (Remember/Recall) experiências de aprendizagem e conhecimentos 

anteriormente adquiridos, com o respetivo indicador a obter uma representação percentual 

correspondente a 12%. Paralelemente a este processo, denotou-se nos alunos o 

acompanhamento ao raciocínio do professor e colegas, demonstrando a sua compreensão 

(Understand) para com os conteúdos e temáticas apresentadas (com o indicador a obter uma 

representação correspondente a 8% da atividade da aula). Neste âmbito, importa referir a 

preocupação do professor em verificar se os alunos compreendiam as informações 

apresentadas, com o mesmo a solicitar a participação e a colocar questões (ao grande grupo 

e a alunos em específico), relacionadas com os assuntos em debate. No âmbito destes 

indicadores (‘Remember/Recall’ e ‘Understand’) as representações obtidas justificam-se 

igualmente através da observação às posturas corporais adotadas pelos alunos, com estes a 

evidenciar audição ativa, relativamente às informações fornecidas pelo professor e colegas; 

por estabelecerem contacto visual, focando-se no professor, nos alunos oradores e nos 

conteúdos apresentados (fazendo expressões faciais, gestos e mudanças de postura 

adequadas, como sorrir, concordar e mostrar interesse com os conteúdos apresentados, 

inclinando-se para a frente; respondendo voluntariamente e/ou levantando a mão/braço para 

responder às questões colocadas).  

Com o professor a estabelecer uma cultura para aprender, e com representação 

correspondente a 85%, os alunos aplicaram os seus conhecimentos (Apply) na sequência das 

apresentações efetuadas (específico para os alunos oradores), na fundamentação das suas 

respostas (mediante as questões colocadas pelo professor) e contributos partilhados (entre 

todos os intervenientes). Apesar da fraca integração tecnológica, os alunos demonstraram 

conhecimentos acerca da utilização/aplicação dos dispositivos e recursos tecnológicos 

(verificando-se slides bem estruturados ao nível de informação gráfica e visual- específico 

para os alunos oradores e para os que auxiliaram os mesmos, com estes a interagir 

adequadamente com os equipamentos). 
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Com representação correspondente a 32%, o processo de análise (Analyse) decorreu da 

sequência das apresentações, entre os alunos oradores, com estes a analisar as informações 

e contributos tecidos pelo professor e colegas, e entre turma, mediante a partilha de 

ideias/conhecimentos.  

Relativamente à avaliação (Evaluate), e com representação de 16%, tal verificou-se no 

momento em que os alunos oradores justificaram determinados aspetos inerentes ao trabalho, 

nomeadamente os motivos subjacentes à escolha dos temas apresentados, refletindo acerca 

da pertinência dos mesmos.  

Com representação correspondente a 86%, a atividade prática de criação/aplicação 

(Creation/Practical Activity) estabelecida em aula, representa o momento em que decorreram 

as apresentações e as interações estabelecidas entre alunos e professor, mantendo-se até 

ao final da aula. Da atividade estabelecida em aula, verificou-se o estímulo e envolvimento 

dos alunos no processo de aprendizagem (mediante as apresentações e discussão acerca 

dos tópicos inerentes às mesmas), com estes a mobilizar conceitos e conhecimentos 

previamente e recentemente adquiridos.  

Relativamente aos comportamentos desenvolvidos em sala de aula, a ausência de 

representação do indicador (Students Disengaged) indica a adoção de comportamentos 

adequados, com os alunos a demonstrar respeito pelos colegas oradores (especificamente 

no momento de apresentação dos trabalhos) e professor, aquando das intervenções 

efetuadas por este.  

Apesar da fraca diversidade na implementação de estratégias de ensino-aprendizagem por 

parte do professor, importa referir a utilidade da presente na aula na regulação dos 

conhecimentos e aprendizagens por parte dos alunos. Com base nas apresentações 

efetuadas, cujo foco incidia em aspetos pertinentes e atuais, os alunos tiveram oportunidade 

de adquirir novos conhecimentos, com os mesmos a provir de vários domínios relacionados 

com a sociedade, política, religião, cultura, entre outros. Como curiosidade, parte dos temas 

apresentados surgiram de sugestões fornecidas pelo professor aos alunos, mediante o 

conhecimento deste relativamente aos gostos pessoais e características de cada um.  

 

2.4.1.4. Utilização de Tecnologias por parte do Professor e dos Alunos. 

Mediante a presença dos mesmos indicadores em ambos os domínios, a interpretação dos 

dados respetivos aos modos espaciais e integração das tecnologias são analisados 

conjuntamente, diferindo apenas nos que se relacionam com as tecnologias utilizadas ao 

longo da aula por parte do professor (Figura 23) e dos alunos (Figura 24). 

 

 



49 
 

 

 

 

 

Figura 24: Representação gráfica do domínio ‘Utilização de Tecnologias por parte dos Alunos’ na 
Aula 4 

Figura 23: Representação gráfica do domínio ‘Utilização de Tecnologias por parte do Professor’ na 
Aula 4 
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2.4.1.4.1. Modos espaciais.  

Com representação de 32% da atividade da aula (Figuras 23 e 24), verificou-se uma 

orientação convencional no espaço que promoveu o foco para as ações adotadas pelo 

professor (Mode 1- Teacher-centred), mediante a apresentação/disseminação das 

informações e processo de questionamento, com o professor a colocar questões e a focar a 

atenção dos alunos para si e para os conteúdos abordados/expostos (grande parte 

provenientes das apresentações dos alunos). O mesmo se verificou por parte dos alunos 

oradores, com estes a focar a sua tenção (ao longo da apresentação) para o professor, bem 

como nos momentos de discussão gerados, mediante a partilha e troca de 

ideias/conhecimentos entre professor e alunos.  

Num polo oposto e com representação de 87%, verificou-se uma configuração de sala de 

aula que promoveu o foco para as atividades desenvolvidas pelos alunos (Mode 2- Student-

centred). Evidente ao longo da atividade prática, especificamente na apresentação de 

trabalhos, ao longo deste processo, foram várias as interações estabelecidas entre os alunos 

e entre o professor, com este a incentivar a participação e a revelar interesse nos contributos 

fornecidos. Relativamente a este indicador, importa referir que ao longo da aula, e à exceção 

dos alunos oradores, as intervenções dos restantes alunos decorreram a partir dos seus 

lugares, com estes focados nos conteúdos expostos, nos colegas oradores, e no professor, 

aquando das suas intervenções. 

A ausência dos indicadores respetivos a ‘Mode 3- Informal’ e ‘Outside Classroom’ (Figuras 

23 e 24), justifica-se por professor e alunos não terem saído, em nenhum momento do espaço 

de sala de aula.   

 

2.4.1.4.2. Integração das tecnologias  

  
Como um meio de apoio e em substituição a métodos de ensino mais tradicionais 

(Substitution), o professor recorreu aos recursos/equipamentos tecnológicos (nomeadamente 

o computador fixo e retroprojetor) para projetar e disseminar os conteúdos (nos momentos 

iniciais), tendo igualmente permitido a utilização destes por parte dos alunos, aquando da 

atividade prática (pelas apresentações exigirem a utilização de tais equipamentos). Com o 

indicador a obter uma representação correspondente a 90% da atividade da aula (Figuras 23 

e 24), e apesar da fraca integração, a utilização da componente tecnológica permitiu a 

realização efetiva da atividade definida para aula. Com maior utilização por parte dos alunos, 

relativamente ao professor, ao longo das apresentações a utilidade das tecnologias tornou-se 

evidente, por estas permitirem o acesso a recursos externos relacionados com as temáticas 
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apresentadas, melhorando e proporcionando a obtenção de novas experiências de 

aprendizagem e conhecimentos, face às interações estabelecidas entre alunos e professor.  

 

2.4.1.4.3. Tecnologias utilizadas. 

Dos indicadores que constituem ambos os domínios, verificam-se diferenças ao nível de 

utilização dos recursos/equipamentos tecnológicos por parte do professor e alunos (Figuras 

23 e 24). Na sequência da fraca integração de recursos/equipamentos tecnológicos, ao longo 

da aula, o professor utilizou maioritariamente (97%) o retroprojetor (Front Data Projector) 

(Figura 23), servindo o mesmo para projetar (na tela de projeção) os conteúdos temáticos e 

apresentações dos alunos. Sem interação direta, o valor representativo do indicador resulta 

do processo de observação estabelecido pelo professor aos conteúdos expostos.  

Com representação correspondente a 2%, o professor utilizou o computador fixo 

(Tablet/Laptop- Typing), para apresentar/projetar os conteúdos para os alunos, 

especificamente os critérios de avaliação, verificando-se a utilização do equipamento apenas 

nos momentos iniciais. 

Com representação de 8% (Equipment or Tools), o professor acedeu aos recursos 

fornecidos pelos alunos (folhas, livros) interagindo com os mesmos enquanto decorriam as 

apresentações.  

Relativamente aos alunos (Figura 24), perante as indicações fornecidas pelo professor no 

início da aula, verificou-se a utilização do material escolar (Pen and Paper), com os mesmos 

a servir para redigir o sumário e efetuar os apontamentos decorrentes da 

apresentação/disseminação dos conteúdos por parte do professor. A elevada representação 

do indicador (99%) justifica-se pelos alunos terem permanecido com estes materiais até ao 

final da aula, verificando-se inclusive o registo de alguns apontamentos, e pelos alunos 

oradores terem recorrido a materiais físicos (folhas) durante as suas apresentações.  

No âmbito dos recursos/equipamentos tecnológicos, com representação correspondente a 

77%, destacou-se a utilização do computador fixo (Tablet/Laptop- Typing), com os alunos a 

interagir com o mesmo ao longo das apresentações (especificamente os que auxiliavam os 

alunos oradores, na passagem dos slides, acesso a recursos externos- links, entre outros).  

Com representação de 96% da atividade da aula, tal como o professor e sem utilização 

direta, os alunos observaram, de modo constante, os conteúdos expostos na tela de projeção, 

mediante a utilização do retroprojetor (Front Data Projector).  

Relativamente à utilização de outros equipamentos/materiais (Equipment or Tools) e com 

representação de 1%, alguns alunos oradores, aquando das apresentações, recorreram e 

distribuíram para a turma e professor alguns dos materiais relacionados com as temáticas em 
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curso, destacando-se a passagem de uma Bíblia por todos os elementos da turma, pela 

temática da apresentação se relacionar com a religião.  

 No âmbito deste domínio, os alunos demonstraram confiança e competências a nível 

digital na utilização dos recursos/equipamentos tecnológicos (verificado através das 

interações com o computador, mediante o acesso a recursos externos, provenientes da 

internet), assim como na aquisição e produção de novos conhecimentos relacionados com as 

temáticas abordadas em aula.  

 

Em anexo (Anexo E), encontram-se informações adicionais relacionadas com a aula 

dinamizada, incidindo estas sobre: i) a localização espacial do professor e dos alunos; ii) o 

desenvolvimento de competências e interações estabelecidas (entre professor e alunos 

no/com o espaço); bem como iii) os elementos físicos (iluminação, som) e espaciais 

(equipamentos/mobiliário) verificados e utilizados na aula. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Descrição adaptada dos domínios e respetivos indicadores 

Anexo B: Informações adicionais respetivas à Aula 1 dinamizada no AEI 

Anexo C: Informações adicionais respetivas à Aula 2 dinamizada no AEI 

Anexo D: Informações adicionais respetivas à Aula 3 dinamizada no AEI 

Anexo E: Informações adicionais respetivas à Aula 4 dinamizada na SAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo A 

Descrição adaptada dos domínios e respetivos indicadores 

 
A. TEACHING/PEDAGOGIES (Pedagogias) 

 

− Didactic Instruction (Instrução didática direta): quando o professor 

apresenta/dissemina conceitos, informações e/ou conteúdos para os alunos através de 

um modo de instrução didático direto (recorrendo ou não à utilização de 

recursos/equipamentos tecnológicos); 

▪ Exemplo: quando expõe as informações com recurso aos equipamentos da sala 

(computador, retroprojetor, tela de projeção e/ou quadro interativo); quando 

interage/escreve no quadro (de lousa, interativo) para explicar os conteúdos. 

 

− Interactive Instruction (Instrução interativa): quando o professor demonstra ou 

explica determinado conceito ou processo associado aos conteúdos curriculares através 

de um modo de instrução interativo, recorrendo à utilização de 

ferramentas/equipamentos específicos para o efeito; 

▪ Exemplo: quando na disseminação dos conteúdos, o professor utiliza recursos 

como vídeos/objetos físicos para demonstrar algo para os alunos, tornando o 

processo interativo e dinâmico. 

 

− Facilitating (Monitorização/Regulação): quando o professor gere e monitoriza os 

comportamentos e o trabalho do (s) aluno (s) (movimentando-se ou não no espaço para 

o fazer); 

▪ Exemplo: quando os alunos estão a realizar as tarefas (seja a nível individual, em 

grupos de trabalho) e o professor se movimenta pelo espaço, deslocando-se aos 

seus lugares para auxiliar/verificar os trabalhos (aplica-se igualmente quando 

observa os alunos, independentemente do seu lugar na sala- de frente, no meio, de 

lado). 

 

− Providing Feedback (Fornecer feedback): quando o professor fornece feedback 

(conselhos, sugestões, apreciações qualitativas) sobre o progresso registado no 

trabalho do (s) aluno (s) (a nível individual, em grupos de trabalho, para toda a turma). 

 

 



 
 

 

− Class Discussion1 (Discussão de/entre turma):  

▪ Quando o professor solicita informações sobre um tópico particular de discussão, 

promovendo a interação e participação com o(s) aluno(s) e/ou entre toda a turma; 

▪ Quando os alunos interagem/comunicam entre si (quando reunidos em grande 

grupo; na realização das tarefas: seja a nível individual, em grupos de trabalho ou 

entre turma). 

 

− Questioning (Questionamento): quando o professor questiona o (s) aluno (s) acerca 

dos conteúdos curriculares, atividades e aspetos inerentes à (s) aula (s), presente ou 

anterior (es). 

 

B. LEARNING COMMUNITY (Comunidade de Aprendizagem/Organização dos alunos no 

espaço) 

 

− Individual: organização e trabalho desenvolvido pelos alunos a nível individual (aplica-

se igualmente quando o professor interage com alunos em específico). 

 

− Small Groups (Pequenos grupos): organização e trabalho desenvolvido pelos alunos 

em pequenos grupos. 

 

− Whole Class (Turma): quando os alunos se encontram reunidos em grande grupo 

(turma). 

 

− Mixed Groups (Grupos mistos): quando os alunos, organizados em grupos de 

trabalho, interagem/auxiliam outros alunos (pertencentes a grupos distintos); quando se 

formam novos grupos (com elementos pertencentes a outros grupos). 

 

− Mixed Class/year-levels (Turmas/níveis de ensino mistos): quando na aula se 

verifica a presença de alunos de diferentes turmas/níveis de ensino. 

 

C. FISHER SPATIAL MODES (Modos espaciais de Fisher) 

 

− Mode 1- Teacher-centred (Modo 1- Centrado no professor): orientação convencional 

na sala de aula que promove e foca a atenção dos alunos para as 

atividades/comportamentos desenvolvidos pelo professor; 

▪ Exemplo: quando no processo de instrução, os alunos focam a sua atenção e 

demonstram ouvir atentamente o professor.  

                                                           
1Dos indicadores que constituem o domínio ‘Pedagogias’, este é o único que não se direciona exclusivamente para 
as atividades/comportamentos desenvolvidos pelo professor, abrangendo igualmente os alunos. 



 
 

 

 

− Mode 2- Student-centred2 (Modo 2- Centrado no aluno): configuração na sala de aula 

que promove o foco para as atividades/comportamentos desenvolvidos pelos alunos;  

▪ Exemplo: quando no desenvolvimento das tarefas por parte dos alunos (a nível 

individual ou organizados em grupos de trabalho), o professor assume o papel de 

facilitador, deslocando-se no espaço para monitorizar e/ou fornecer feedback 

acerca do progresso e trabalho dos mesmos. 

 

− Mode 3- Informal (Modo 3- Informal): configuração típica de uma sala de aula 

dinâmica, que promove o movimento ativo do professor e dos alunos sobre múltiplos 

espaços (interiores e exteriores ao espaço onde decorre a aula).  

 

− Outside Classroom (Fora da sala de aula): quando professor e alunos se 

deslocam/movimentam para dentro e para fora do espaço da sala de aula. Este item 

associa-se ao Modo 3. 

 

D. LEARNING ACTIVITIES FOR EFFECTIVE THINKING (Atividades de Aprendizagem) 

 

− Formative Assessment (Avaliação formativa): quando o professor inicia um 

processo/mecanismo de avaliação direcionado para os alunos; 

▪ Exemplo: Aplicação do Kahoot; Avaliação de trabalhos; Auto e heteroavaliação. 

 

− Receive Instruction (Receber instrução): tipo de atividade em que o professor instrui 

(apresenta conceitos/dissemina conteúdos) e fornece informações importantes (gerais 

ou específicas), sobre as atividades a desenvolver e/ou procedimentos a efetuar por 

parte dos alunos. 

 

− Remember/Recall (Recordar/Relembrar): quando os alunos (por iniciativa própria ou 

do professor) recordam/relembram factos e conceitos através de atividades de 

aprendizagem que envolvem saber: definir; duplicar, listar, memorizar e/ou repetir.  

 

− Understand3 (Compreender): quando os alunos (por iniciativa própria ou do professor) 

demonstram compreender os conteúdos/informações, adquirindo a capacidade de 

explicar ideias/conceitos através de atividades de aprendizagem que envolvem saber: 

classificar, descrever, discutir, identificar e/ou traduzir. 

 

                                                           
2 Modo 1 e Modo 2- Podem estar ambos selecionados quando os alunos se focam, simultaneamente, no seu 
trabalho e no professor (quando este fornece informações/sugestões). 
3 A presença do indicador torna-se igualmente percetível através da observação às posturas corporais dos alunos. 



 
 

 

− Apply (Aplicar): quando os alunos (por iniciativa própria ou do professor) aplicam as 

suas competências e conhecimentos apreendidos/recentemente adquiridos em 

atividades de aprendizagem que envolvem saber: implementar, resolver, utilizar, 

demonstrar, interpretar, operacionalizar, desenhar/conceber; 

▪ Exemplo: quando os alunos aplicam os seus conhecimentos na resolução das 

tarefas (deslocações ao quadro, nas respostas fornecidas a questões colocadas 

pelo professor, entre outros). 

 

− Analyse (Analisar): quando os alunos (por iniciativa própria ou do professor) analisam 

os seus trabalhos e/ou dos colegas; quando estabelecem conexões entre múltiplos 

conceitos ou ideias através de atividades de aprendizagem que envolvem saber: 

diferenciar, organizar, comparar/contrastar, examinar, questionar e/ou testar.  

 

− Evaluate (Avaliar): quando os alunos (por iniciativa própria ou do professor) justificam 

as suas respostas/decisões através de atividades de aprendizagem que envolvem 

saber: avaliar, argumentar, defender, julgar, apoiar e/ou criticar (a nível individual, em 

grupos de trabalho e/ou entre turma). Este indicador também pode ser aplicador quando 

se inicia um processo/mecanismo de avaliação; 

▪ Exemplo: Aplicação do Kahoot; Apresentação e defesa de trabalhos. 

 

− Creation/Practical Activity (Atividade prática de criação/aplicação): quando se 

inicia a atividade prática, com o espaço de sala de aula a assumir uma configuração que 

promove o trabalho desenvolvido pelos alunos organizados a nível individual, em grupos 

de trabalho e/ou entre turma (para realização de novos trabalhos e/ou no seguimento 

de iniciados em aulas anteriores). 

 

− Students Disengaged (> 25% students off- task) (Alunos desatentos/não 

envolvidos nas tarefas): quando 25% dos alunos que constituem a turma apresentam 

comportamentos irrelevantes/inadequados ao longo da aula (como desatenção, 

impulsividade, atitude negativa/não cooperativa); aplica-se igualmente quando se 

verifica o não envolvimento dos alunos na realização das tarefas.  

 

E. TECHNOLOGIES USED (Tecnologias Utilizadas) 

 

− Pen and Paper (Papel e Caneta): quando são utilizados materiais como cadernos, 

manuais/livros, fichas, lápis, canetas. 

 



 
 

 

− Tablet/Laptop (Typing) (Utilização do Tablet; Computador fixo; Portátil/Híbrido 

através de escrita):  

▪ Professor - quando utiliza o Tablet, Computador fixo, Portátil/Híbrido para interagir 

com a apresentação, escrever conteúdos, efetuar correções nos trabalhos dos 

alunos (quando utilizam estes equipamentos), através de escrita; 

▪ Alunos- quando utilizam o Tablet, Computador fixo, Portátil/Híbrido para interagir 

com a apresentação, escrever conteúdos, efetuar as tarefas, através de escrita.  

 

− Tablet/Laptop (Touch or Stylus) (Utilização do Tablet; Computador Portátil/Híbrido 

através de toque ou de caneta digital):  

▪ Professor – quando utiliza o Tablet, Computador portátil/Híbrido para interagir com 

a apresentação, escrever conteúdos, efetuar correções nos trabalhos dos alunos 

(quando utilizam estes equipamentos), através de toque ou da caneta digital; 

▪ Alunos- quando utilizam o Tablet, Computador portátil/Híbrido para interagir com a 

apresentação, escrever conteúdos, efetuar as tarefas, através de toque ou da 

caneta digital. 

 

− Front Data Projector (Retroprojetor): quando o retroprojetor é utilizado para projetar 

os conteúdos na tela de projeção/quadro; quando professor e alunos observam os 

conteúdos expostos através do mesmo (a sua utilização não implica uma interação 

direta com o mesmo). 

 

− Additional Visual Display/Screens (Ecrãs/Monitores visuais adicionais): quando 

são utilizados ecrãs interativos e/ou outros monitores visuais, que diferem do quadro 

interativo; 

▪ Exemplo: Utilização da mesa interativa. 

 

− Whiteboards (Writeable Walls) (Quadros brancos; Paredes de escrita): quando são 

utilizados quadros (brancos/interativos) e/ou paredes que permitam a escrita. 

 

− Camera or Recording Equipment (Câmaras ou Equipamentos de gravação): 

quando são utilizados equipamentos que permitem a captação de fotografias, registos 

de vídeo, sistemas de som, como microfones, de luz, como softbox, entre outros. 

 

− Equipment or Tools (Equipamentos ou Ferramentas): equipamentos/ferramentas 

passíveis de serem utilizados, como smartphones; quadros de lousa, objetos físicos 

(sejam ou não tecnológicos). 

 

−  



 
 

 

F. DIGITAL TECHNOLOGY INTEGRATION (Integração das Tecnologias Digitais) 

 

− Substitution (Substituição): quando a tecnologia atua como uma ferramenta de 

substituição direta, sem mudanças pedagógicas funcionais;  

▪ Exemplo: quando o professor dissemina os conteúdos, com projeção dos mesmos 

em equipamentos específicos para o efeito, em vez de escrever tais conteúdos no 

quadro. 

 

− Augmentation* (Aumento/Reforço): quando a tecnologia atua como uma ferramenta 

de substituição direta, com melhorias pedagógicas funcionais; 

▪ Exemplos: 

o Professor: quando utiliza software específico para aplicar testes, 

questionários digitais, em substituição aos testes de cariz tradicional (de 

caneta e papel); 

o Alunos: quando utilizam recursos tecnológicos e/ou recorrem a 

software/aplicações específicos (indicados ou não pelo professor) para 

realizar as atividades. 

 

− Modification* (Modificação): quando a tecnologia permite o redesenho significativo 

e/ou realização efetiva de uma experiência/tarefa de aprendizagem; 

▪ Exemplo: quando os alunos utilizam software/aplicações que lhes permite 

colaborar em tempo-real e sintetizar informações provenientes de múltiplas fontes 

(imagem, som, texto, links externos para websites). 

 

− Redefinition (Redefinição): quando a tecnologia permite a criação/realização de 

tarefas/produtos anteriormente inconcebíveis;  

▪ Exemplo: utilização de dispositivos de impressão em 3D para converter conceitos 

complexos em artefactos físicos, produzidos em software específico. 

 
Nota**: A integração das tecnologias na sala de aula permite que professor e alunos se 

mantenham ativos ao longo do processo de ensino-aprendizagem, potenciando o 

desenvolvimento de novas experiências de aprendizagem. Neste âmbito, importa referir a 

importância dos indicadores ‘Augmentation’ e ’Modification’, por parte dos alunos, cuja 

utilização das tecnologias lhes permite aceder a uma vasta gama de recursos/ferramentas, 

que se revelam essenciais para realizar as tarefas; e por parte do professor, por este permitir 

que a componente tecnológica assuma um papel de destaque ao longo da aula, atuando como 

um meio de substituição direto, potenciando melhorias pedagógicas funcionais entre ambas 

as partes (professor e alunos).  



 
 

 

Anexo B 

Informações adicionais respetivas à Aula 1 dinamizada no AEI 

 

1.1. Localização do professor e dos alunos no espaço 

Nos momentos iniciais da aula, especificamente aquando da apresentação/disseminação 

dos conteúdos, o professor permaneceu perto do ecrã interativo, mantendo uma curta 

distância dos alunos. Dinamizando a aula de frente para os alunos e de costas para o ecrã 

interativo, na visualização dos conteúdos projetados, colocava-se de lado, gesticulando e 

interagindo com os alunos conforme abordava as temáticas.  

Sem uma zona fixa de permanência, o professor movimentou-se bastante pelo espaço, 

especialmente no processo de monitorização (atividade prática), deslocando-se entre os 

alunos e permanecendo junto destes (ficando de pé), de modo a verificar o desenvolvimento 

dos trabalhos.  

Ao nível de visibilidade na sala de aula, tanto o professor como os conteúdos expostos nos 

ecrãs interativos (zona de Apresentação e de Computadores) estiveram sempre ao alcance 

da linha de visão dos alunos. 

Relativamente aos alunos, nos momentos iniciais, encontravam-se reunidos em grande 

grupo, distribuídos pelas mesas que ocupavam a área central do espaço e nos assentos que 

ladeavam as laterais da sala (zona de Apresentação). No início da atividade prática, os alunos 

organizaram-se no espaço, ficando cada um alocado numa mesa com o respetivo 

computador. No caso dos alunos que preferiram desenvolver a atividade com recurso aos 

tablets/híbridos, na zona de Apresentação, verificou-se a acomodação dos mesmos nos puffs 

e assentos. Ao longo da atividade prática, os alunos circularam livremente pelo espaço, de 

modo a ir ao encontro do professor e/ou dos colegas, essencialmente para esclarecer dúvidas, 

prestar auxílio e partilhar ideias. 

 

1.2. Desenvolvimento de competências 

Na sequência do processo de observação efetuado e mediante os resultados de 

aprendizagem facultados, verificam-se evidências positivas no desenvolvimento de novas 

competências e conhecimentos relacionados com os conteúdos temáticos, bem como na 

utilização e aplicação dos recursos/equipamentos tecnológicos.  

A atividade estabelecida em aula potenciou o envolvimento dos alunos no processo de 

aprendizagem, com os mesmos a obter um conhecimento profundo dos conteúdos 

curriculares, mediante o desenvolvimento de competências (soft skills) como o pensamento 

crítico, resolução de problemas, tomada de decisões (considerando que a atividade prática 



 
 

 

envolveu o trabalho de pesquisa, planeamento, criação de conteúdos, 

simulações/experiências), a nível individual.  

 

1.3. Interações estabelecidas 

Ao longo da aula, verificou-se o interesse e entusiasmo do professor e alunos relativamente 

aos conteúdos temáticos e tarefas a desenvolver. Através da colaboração entre professor-

alunos e alunos-alunos, foram estabelecidos vários padrões de interação (com uma pessoa a 

falar de cada vez; várias em simultâneo), sendo esta constante nas duas zonas da sala. No 

entanto, atendendo ao número de alunos presentes na zona dos Computadores, o grau de 

interação nesta zona revelou uma tendência para aumentar relativamente à zona de 

Apresentação. Verificou-se igualmente que ocorreu maior exposição oral por parte do 

professor, relativamente aos alunos (evidente nos momentos e iniciais da aula, face à 

apresentação/disseminação dos conteúdos e condução da discussão entre turma). Não 

obstante, no desenvolvimento das atividades, os alunos demonstraram a sua concentração e 

atenção para com as tarefas a realizar, mantendo-se em silêncio no desenvolvimento das 

mesmas e nos momentos de exposição oral por parte do professor. 

Relativamente ao professor, denotou-se o conhecimento deste relativamente à turma e a 

cada um dos alunos. A assumir um importante papel no processo de monitorização, foram 

criadas oportunidades para que os alunos atingissem os objetivos de aprendizagem definidos 

e concluíssem as tarefas propostas, tornando-se evidente no apoio estabelecido entre os 

mesmos e na regulação efetuada no desenvolvimento dos trabalhos (nos momentos finais da 

aula, o professor solicitou aos alunos que já tinham concluído as tarefas que auxiliassem os 

colegas, alertando igualmente acerca do horário da aula, de modo a apressar os alunos para 

a conclusão das tarefas).  

Com um elevado espírito de iniciativa e entreajuda entre os alunos, os mesmos 

demonstraram capacidades ao nível da partilha de ideias, recursos/ferramentas digitais e 

conhecimentos, perante o auxílio prestado entre os mesmos na conclusão das tarefas. Na 

utilização dos recursos tecnológicos, destaca-se a importância dos mesmos na promoção da 

interação e colaboração, entre alunos-alunos e professor-alunos. Além dos 

recursos/equipamentos tecnológicos permitirem a realização das tarefas propostas, verificou-

se que os mesmos proporcionaram a obtenção de novas experiências de aprendizagem, que 

por sua vez, contribuíram para aumentar a motivação dos alunos (principalmente por existir 

um equipamento para cada aluno). 

Sem revelar receio de questionar o professor acerca das tarefas a realizar, os alunos 

solicitaram ajuda através de diferentes formas (perguntando aos colegas, chamando o 

professor/esperando que este se aproximasse deles, dirigindo-se ao mesmo). 



 
 

 

1.4. Elementos internos e espaciais 

Ao longo da aula, e após a organização e distribuição dos alunos pelas respetivas zonas, 

verificou-se que o layout do espaço não sofreu alterações.  

Dos elementos internos que constituem o espaço de sala de aula, ao nível de iluminação, 

verificou-se a presença maioritária de luz elétrica (estando os estores fechados).  

Ao nível de som, sendo percetível no interior da sala (entre professor e alunos), 

constataram-se vários silêncios ao longo da aula, principalmente na realização das tarefas 

(mesmo com os alunos a interagir entre si). No entanto, os ruídos exteriores eram bastante 

audíveis, principalmente quando a porta de entrada/saída se encontrava entreaberta e nos 

momentos de intervalo. 

 Relativamente aos elementos espaciais, tanto o professor como os alunos demonstraram 

conhecer o espaço, funcionalidades e recursos constituintes de cada zona.  

Com um ambiente de aprendizagem positivo, seguro e baseado no respeito mútuo (entre 

professor-alunos e alunos-alunos), verificou-se senso de identidade e pertença relativamente 

ao espaço de sala de aula, mediante a livre circulação dos alunos e o conhecimento destes 

para com as zonas e equipamentos constituintes (visível nos momentos em que os alunos 

acederam aos armários de armazenamento para irem buscar os tablets). Verificou-se 

igualmente que os alunos dispunham de igualdade de acesso aos recursos/equipamentos 

educativos da sala de aula.  

Relativamente ao bem-estar, professor e alunos demonstraram estar confortáveis no 

espaço (mediante observação as posturas corporais e à forma descontraída e informal como 

os alunos se sentavam nos puffs). Um aspeto importante de salientar consiste na atitude 

positiva dos alunos relativamente à continuação da aula e vontade demonstrada em 

permanecer no espaço após a conclusão da aula (mesmo após o professor indicar que podiam 

sair da sala, os alunos continuaram a auxiliar os colegas, alguns inclusive com a mochila às 

costas). 

Seguidamente, são indicados os equipamentos/recursos tecnológicos e mobiliário 

utilizados ao longo da aula (por professor e alunos), distribuídos pelas zonas de trabalho 

utilizadas: 

− Zona Apresentar: Ecrã interativo; caneta digital; Computadores 

portáteis/tablets/híbridos  

− Zona dos computadores: Computadores fixos; ecrã interativo 

− Outros: Software de apoio: Internet; Browser: Motor de busca- Google; MS Office e 

PosterMyWall e outros selecionados pelos alunos; smartphones 

− Mobiliário utilizado: Puffs; Mesas; Assentos fixos 

 



 
 

 

Anexo C 

Informações adicionais respetivas à Aula 2 dinamizada no AEI 

 

1.1. Localização do professor e dos alunos no espaço 

Nos momentos iniciais da aula, aquando da apresentação/disseminação dos conteúdos, o 

professor permaneceu perto do computador e ecrã interativo, mantendo uma curta distância 

dos alunos. Dinamizando a aula de frente para os alunos e de costas para o ecrã interativo, 

verificou-se o entusiasmo pelas temáticas abordadas, colocando-se de lado na visualização 

dos conteúdos projetados, gesticulando e interagindo com os alunos conforme abordava as 

temáticas.  

Com uma zona fixa de permanência, o professor não efetuou muitas movimentações pelo 

espaço, permanecendo maioritariamente na zona frontal da sala (de frente para os alunos), 

de modo a apresentar/disseminar as informações e interagir com os alunos. Ao longo do 

processo de monitorização ocorreu maior movimentação, com o professor a deslocar-se aos 

lugares dos alunos, de modo a regular o desenvolvimento dos trabalhos e fornecer feedback 

(ficando de pé). No entanto, em vários momentos efetuou parte deste processo a partir da sua 

zona (lançando um olhar geral para os alunos, colocando questões e interagindo com os 

mesmo a partir daí). 

Ao nível de visibilidade na sala de aula, tanto o professor como os conteúdos expostos no 

ecrã interativo estiveram sempre ao alcance da linha de visão dos alunos. 

Relativamente aos alunos, nos momentos iniciais, verificam-se várias movimentações pelo 

espaço, face à organização por grupos de trabalho e acesso aos equipamentos tecnológicos.  

Com igualdade de acesso aos equipamentos tecnológicos, o acesso aos mesmos efetuou-

se sob a orientação do professor, com o mesmo a solicitar aos alunos que se dirigissem ao 

local de armazenamento de modo controlado. Nos momentos finais da aula, o professor 

atribuiu a alunos em específica a responsabilidade de verificarem se os dispositivos ficariam 

corretamente guardados (na mala específica para o efeito). Ao longo da aula não se 

verificaram movimentações no espaço por parte dos alunos.  

Sentados ao lado dos colegas que constituíam o grupo, e partilhando a mesma área de 

trabalho, os alunos desenvolveram as atividades propostas, dialogando bastante entre si, com 

o professor e restantes elementos da turma.  

  

1.2. Desenvolvimento de competências 

Na sequência do processo de observação efetuado e mediante os resultados de 

aprendizagem facultados, verificam-se evidências positivas ao nível do desenvolvimento de 



 
 

 

novas competências e conhecimentos relacionados com os conteúdos temáticos, bem como 

na utilização e aplicação dos recursos/equipamentos tecnológicos.  

A atividade estabelecida em aula e a promoção do trabalho colaborativo, potenciou o 

envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem, com os mesmos a obter um 

conhecimento profundo dos conteúdos curriculares, mediante o desenvolvimento de 

competências (soft skills) como o pensamento crítico, resolução de problemas, tomada de 

decisões (considerando que a atividade prática envolveu processo de pesquisa, seleção e 

análise de conteúdos específicos), entre os grupos de trabalho e entre turma, com o professor 

a mediar e regular o desenvolvimento dos trabalhos (efetuando conjuntamente as tarefas com 

os alunos).   

 

1.3. Interações estabelecidas 

Ao longo da aula, verificou-se o interesse e entusiasmo do professor e alunos relativamente 

aos conteúdos temáticos e tarefas a desenvolver. Através da colaboração entre professor-

alunos e alunos-alunos, foram estabelecidos vários padrões de interação (com uma pessoa a 

falar de cada vez; várias em simultâneo), sendo esta constante ao longo da aula.  

Ocorreu maior exposição oral por parte do professor, relativamente aos alunos, tornando-

se evidente no momento de apresentação/disseminação dos conteúdos e na condução da 

discussão entre turma, face à realização das tarefas. Quando os alunos respondiam às 

questões colocadas, verificaram-se evidências de respeito entre os mesmos (sem existir 

perturbações ou interrupções da parte destes).  

Pelas tarefas propostas permitirem debater ideias, planear, exercer a criatividade e 

imaginação, no trabalho desenvolvido em grupo, os alunos demonstraram a sua concentração 

e atenção para com as tarefas a realizar, revelando capacidade na partilha de ideias, 

conhecimentos e na gestão de discussões (respeitando os contributos dos colegas e 

professor). Na utilização dos recursos tecnológicos, os mesmos revelaram-se fundamentais 

para promover a interação e colaboração, em tempo real, entre alunos-alunos e professores-

alunos. 

Relativamente ao professor, denotou-se o conhecimento deste relativamente à turma e a 

cada um dos alunos. A assumir um importante papel no processo de monitorização, foram 

criadas oportunidades para que os alunos atingissem os objetivos de aprendizagem definidos 

e concluíssem as tarefas propostas, tornando-se evidente no apoio estabelecido entre os 

mesmos e na regulação efetuada no desenvolvimento dos trabalhos. 

 Sem revelar receio de questionar o professor acerca das tarefas a realizar, os alunos 

solicitaram ajuda de diferentes formas (perguntando aos colegas, chamando o 

professor/esperando que este se aproximasse). 



 
 

 

1.4. Elementos internos e espaciais 

Atendendo à atividade definida para a aula e de modo a acomodar todos os alunos no 

espaço, o professor sentiu necessidade de alterar a configuração natural da zona ao nível de 

assentos. Com uma distância relativamente curta entre os alunos, não se verificou a 

organização dos alunos por pequenas ilhas. Reunidos em grande grupo, a organização dos 

alunos por grupos de trabalho verificou-se pelos mesmos partilharem o mesmo espaço de 

trabalho que os colegas. 

Dos elementos internos constituintes do espaço de sala de aula, ao nível de iluminação, 

verificou-se a presença maioritária de luz elétrica (estando os estores fechados, apesar da 

aula ser no horário da manhã).  

Ao nível de som, sendo percetível no interior da sala (entre professor e alunos), 

constataram-se vários silêncios ao longo da aula, principalmente na realização das tarefas 

(mesmo com os alunos a interagir entre si). No entanto, os ruídos exteriores eram bastante 

audíveis, principalmente quando a porta de entrada/saída se encontrava entreaberta e nos 

momentos de intervalo. 

 Relativamente aos elementos espaciais, tanto o professor como os alunos demonstraram 

conhecer o espaço, funcionalidades e recursos constituintes do mesmo.  

Com um ambiente de aprendizagem positivo, seguro e baseado no respeito mútuo (entre 

professor-alunos e alunos-alunos), verificou-se senso de identidade e pertença relativamente 

ao espaço de sala de aula. Apesar da integração do novo mobiliário, com o professor a referir 

as funcionalidades do mesmo, verificou-se um conhecimento acerca do espaço e recursos 

constituintes (visível nos momentos em que os alunos acederam à mala de armazenamento 

com os tablets).  

Relativamente ao bem-estar, professor e alunos demonstraram estar confortáveis no 

espaço (mediante observação as posturas corporais e à forma descontraída e informal dos 

alunos nos assentos).  

Seguidamente, são indicados os equipamentos/recursos tecnológicos e mobiliário 

utilizados ao longo da aula (por professor e alunos), face à zona de trabalho utilizada: 

− Zona Apresentar: Material escolar; Computador fixo, Ecrã interativo; Tablets 

− Outros: Software de apoio: Internet; Browser: Motor de busca- Google; Youtube; 

recursos de apoio (links para acesso a websites) 

− Mobiliário utilizado: Assentos com superfície de escrita integrada (móveis); Assentos 

(fixos, do antigo mobiliário) 

 

 

 



 
 

 

Anexo D 

 
Informações adicionais respetivas à Aula 3 dinamizada no AEI 

 

1.1. Localização do professor e dos alunos no espaço 

Nos momentos iniciais da aula (apresentação/disseminação dos conteúdos), o professor 

permaneceu perto do computador e ecrã interativo, mantendo uma curta distância dos alunos. 

Dinamizando a aula de frente para os alunos e de costas para o ecrã interativo, verificou-se o 

entusiasmo pelas temáticas abordadas, colocando-se de lado na visualização dos conteúdos 

projetados, gesticulando e interagindo com os alunos conforme abordava as temáticas.  

Com uma zona fixa de permanência (zona frontal da sala, de frente para os alunos), o 

professor efetuou várias movimentações pelo espaço, tendo estas aumentado aquando do 

processo de monitorização, de modo a regular o desenvolvimento dos trabalhos e para 

fornecer feedback (ficando de pé). No entanto, verificou-se em vários momentos que parte 

deste processo se efetuou a partir da sua zona (com o professor a lançar um olhar geral para 

os alunos, colocando questões e interagindo com os mesmo a partir daí). 

Ao nível de visibilidade na sala de aula, tanto o professor como os conteúdos expostos no 

ecrã interativo estiveram sempre ao alcance da linha de visão dos alunos. 

Relativamente aos alunos, nos momentos iniciais, efetuaram várias movimentações pelo 

espaço, mediante a organização por grupos de trabalho. Ao longo da aula, os alunos 

circularam no espaço recorrendo para o efeito às funcionalidades dos assentos (por serem 

móveis) para colaborar e auxiliar os colegas. Sentados ao lado dos colegas que integravam 

o grupo e a partilhar a mesma área de trabalho (com uma mesa única, mediante a junção dos 

assentos), no desenvolvimento das atividades propostas, os alunos dialogaram bastante entre 

si, interagindo com o professor e restantes elementos da turma.  

  

1.2. Desenvolvimento de competências 

Na sequência do processo de observação efetuado e mediante os resultados de 

aprendizagem facultados, verificaram-se evidências positivas ao nível do desenvolvimento de 

novas competências e conhecimentos relacionados com os conteúdos temáticos, bem como 

na utilização e aplicação dos recursos/materiais fornecidos pelo professor.   

A atividade estabelecida em aula e a promoção ao trabalho colaborativo, potenciou o 

envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem, com os mesmos a obter um 

conhecimento profundo dos conteúdos curriculares, mediante o desenvolvimento de 

competências (soft skills) como o pensamento crítico, tomada de decisões (visto que as 

tarefas propostas envolveram o processo de pesquisa e consideração por elementos 

específicos a integrar no trabalho, permitindo debater ideias, planear e exercer a criatividade 



 
 

 

e imaginação) entre os grupos de trabalho e entre turma, com o professor a regular o 

desenvolvimento dos trabalhos. Neste sentido, importa ainda referir que os conteúdos e 

atividades estimularam o entusiasmo, curiosidade e a participação dos alunos, com os 

mesmos a demonstrar resiliência na realização das tarefas. 

 

1.3. Interações estabelecidas 

Ao longo da aula, professor e alunos mostraram o seu interesse e entusiasmo 

relativamente aos conteúdos temáticos e tarefas a desenvolver. Através da colaboração entre 

professor-alunos e alunos-alunos, verificaram-se vários padrões de interação (com uma 

pessoa a falar de cada vez; várias em simultâneo), sendo esta constante ao longo da aula. 

Com maior exposição oral por parte do professor, relativamente aos alunos, tal tornou-se mais 

evidente no momento de apresentação/disseminação dos conteúdos e na condução da 

discussão entre turma, face à realização das tarefas. Quando chamados a responder às 

questões colocadas pelo professor, os alunos demostraram evidências de respeito para com 

os colegas e professor. Neste âmbito, destacou-se a participação dos alunos, com estes a 

levantar a mão/braço e/ou simplesmente a responder às solicitações do professor.  

No trabalho desenvolvido em grupo, os alunos revelaram estar concentrados e atentos face 

às tarefas a realizar, revelando capacidades na partilha de ideias, conhecimentos e na gestão 

de discussões (respeitando os contributos dos colegas e professor).  

Relativamente ao professor, denotou-se o conhecimento deste relativamente à turma e a 

cada um dos alunos. A assumir um importante papel no processo de monitorização, foram 

criadas oportunidades para que os alunos atingissem os objetivos de aprendizagem definidos 

e concluíssem as tarefas propostas, tornando-se evidente no apoio estabelecido entre os 

mesmos e na regulação efetuada no desenvolvimento dos trabalhos. 

 Sem revelar receio de questionar o professor acerca das tarefas a realizar, os alunos 

solicitaram ajuda através de diferentes formas (perguntando aos colegas, chamando o 

professor/esperando que este se aproximasse deles). 

 

1.4. Elementos internos e espaciais 

Atendendo à atividade definida para a aula e de modo a acomodar todos os alunos no 

espaço, o professor sentiu necessidade de alterar a configuração natural da zona de 

Apresentação ao nível de assentos. Com uma distância visível (mas relativamente curta entre 

os alunos), a organização dos mesmos no espaço verificou-se através de pequenas ilhas, 

cuja junção dos assentos originou a criação de uma área de trabalho conjunta, que por sua 

vez, permitiu o desenvolvimento dos trabalhos. Reunidos em grande grupo, além da 

organização do mobiliário, a formação de grupos tornou-se percetível pelos alunos se 



 
 

 

encontrarem de frente para os elementos dos seus grupos de trabalho, ainda que estivessem 

todos reunidos num só espaço. 

Dos elementos internos constituintes do espaço de sala de aula, ao nível de iluminação, 

verificou-se a presença maioritária de luz elétrica (estando os estores fechados, apesar da 

aula ser no horário da manhã).  

Ao nível de som, percetível no interior da sala (entre professor e alunos), constataram-se 

vários momentos de ruído ao longo da aula, principalmente na realização das tarefas. 

Relativamente aos ruídos externos, verificou-se que na zona dos Computadores, por estar a 

decorrer uma aula, os ruídos tornaram-se bastante audíveis. No entanto tais ruídos foram 

diminuindo ao longo do tempo (indicando assim a conclusão da aula/atividade). 

 Relativamente aos elementos espaciais, tanto o professor como os alunos demonstraram 

conhecer o espaço, funcionalidades e recursos constituintes do mesmo.  

Com um ambiente de aprendizagem positivo, seguro e baseado no respeito mútuo (entre 

professor-alunos e alunos-alunos), verificou-se senso de identidade e pertença relativamente 

ao espaço de sala de aula, mediante o conhecimento do espaço e recursos constituintes (mais 

evidente entre os alunos).  

Relativamente ao bem-estar, professor e alunos demonstraram estar confortáveis no 

espaço (mediante observação as posturas corporais e à forma descontraída e informal dos 

alunos nos assentos).  

Seguidamente, são indicados os equipamentos/recursos tecnológicos e mobiliário 

utilizados ao longo da aula (por professor e alunos), face à zona de trabalho utilizada: 

− Zona Apresentar: Material escolar; Computador fixo, Ecrã interativo; Materiais de apoio 

distribuídos pelo professor (Ficha de trabalho, "checklist" para registo da observação 

direta do trabalho dos alunos); Pertences pessoais dos alunos.  

− Outros: Software de apoio: Internet; Materiais/recursos de apoio (links para acesso a 

websites) 

Mobiliário utilizado 

− Assentos com superfície de escrita integrada (móveis); Assentos (fixos, do antigo 

mobiliário) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo E 

Informações adicionais respetivas à Aula 4 dinamizada na SAR 

 
1.1. Localização do professor e dos alunos no espaço 

Considerando a configuração e mobiliário constituintes de sala de aula, o professor ocupou 

a área frontal do espaço, ficando de frente para os alunos e de costas para o quadro. 

Permanecendo perto da sua zona, à sua frente e localizada na lateral esquerda do espaço, 

encontrava-se uma mesa, que serviu para conter os materiais necessários para a 

dinamização da aula (livro de sumários, manual, estojo e computador fixo). Recorrendo 

apenas ao computador fixo (unicamente para colocar a apresentação), o professor 

disseminou os conteúdos, recorrendo para esse efeito ao retroprojetor e tela de projeção. 

Movimentando-se muito pouco pelo espaço, na visualização dos conteúdos colocava-se de 

lado e de frente para os alunos, gesticulando conforme abordava as temáticas. Ao longo deste 

processo nunca ficou de costas para os alunos.  

No início da atividade prática, e de modo a visualizar as apresentações, dirigiu-se para uma 

mesa localizada no fundo da sala, partilhando a mesma com um aluno, e aí permaneceu até 

ao final da aula.  

Ao nível de visibilidade na sala de aula, tanto o professor como os conteúdos expostos na 

tela de projeção estiveram sempre ao alcance da linha de visão dos alunos (a configuração 

das mesas potenciou que tal ocorresse). 

À exceção dos alunos oradores, que se dirigiram para a zona frontal do espaço para efetuar 

as apresentações, os alunos permaneceram reunidos em grande grupo. Acomodados e 

permanecendo sentados ao longo da aula, verificou-se a ausência de movimentação no 

espaço. Relativamente ao mobiliário, apesar de partilharem a mesma mesa (uma por dois 

alunos), os alunos continham espaço suficiente de área de trabalho. Ao longo das 

apresentações alguns alunos adotaram posturas mais descontraídas, ao nível de assentos. 

 

1.2. Desenvolvimento de competências 

Na sequência do processo de observação efetuado, e apesar dos resultados de 

aprendizagem se revelarem baixos (média de 9,52%), verificaram-se evidências ao nível do 

desenvolvimento de novas competências e conhecimentos relacionados com os tópicos 

temáticos, bem como na utilização e aplicação dos recursos/equipamentos tecnológicos 

(apesar da fraca integração tecnológica).  

A atividade estabelecida em aula promoveu o trabalho colaborativo e o envolvimento dos 

alunos no processo de aprendizagem, com os mesmos a obter conhecimentos 

transdisciplinares (mediante a referência a tópicos relacionados com áreas respetivas à 



 
 

 

sociedade, política, religião, cultura), permitindo-lhes desenvolver competências (soft skills) 

como o pensamento crítico, resolução de problemas e tomada de decisões (por parte dos 

alunos oradores como da restante turma).  

 

1.3. Interações estabelecidas 

Ao longo da aula, professor e alunos revelaram interesse e entusiasmo face às temáticas 

apresentadas (pelas mesmas se ajustarem às preferências dos alunos e provirem de 

sugestões do professor). Através da colaboração entre professor-alunos e alunos-alunos, 

foram estabelecidos vários padrões de interação (com uma pessoa a falar de cada vez; várias 

em simultâneo), que se mantiveram constantes ao longo de toda a aula (mais evidente no 

decorrer da atividade prática).  

Com conhecimento e confiança em relação à turma, o professor interagiu de forma 

semelhante com todos os alunos, criando oportunidades para que todos participassem nas 

discussões, tecendo contributos pertinentes acerca das temáticas apresentadas.  

Com evidências de respeito para com o professor e colegas (mediante diferentes 

opiniões/contributos de ambas as partes), os alunos não revelaram receio em intervir/ 

participar nas discussões, verificando-se o processo de questionamento por parte destes 

(especialmente para o professor) quando desconheciam algum assunto e/ou não sabiam a 

resposta para algo. Mediante as interações estabelecidas em sala de aula, o espírito de 

iniciativa e entreajuda entre os alunos destacou-se, com estes a demonstrar o seu interesse 

e entusiasmo face aos conteúdos abordados/apresentados (não se verificando 

constrangimentos ou faltas de respeito, mesmo com o professor a referir a existência de 

dificuldades por parte de alguns alunos).   

Relativamente à utilização dos recursos tecnológicos, a sua utilização enriqueceu e 

permitiu efetuar as atividades definidas para a aula, tendo igualmente contribuído para que 

professor e alunos se mantivessem ativos ao longo do processo de ensino-aprendizagem, 

oferecendo oportunidades de interação e colaboração. 

 

1.4. Elementos internos e espaciais 

Ao longo de toda a aula, o espaço manteve a sua configuração natural, não sofrendo 

alterações (ao nível de mobiliário). Relativamente aos elementos internos que constituem o 

espaço, verificou-se a presença maioritária de luz natural (estando os estores do fundo da 

sala abertos). 

Relativamente ao som, este tornou-se percetível no interior da sala (entre professor e 

alunos). Ao longo da aula constataram-se vários silêncios, principalmente nos momentos de 

exposição oral do professor e alunos, com estes a revelar a sua concentração e atenção face 



 
 

 

às informações geradas. No entanto, os ruídos exteriores tornaram-se bastante audíveis, 

principalmente pelos estores estarem abertos (com o professor a sinalizar este aspeto).   

No que respeita os elementos espaciais, com um ambiente de aprendizagem positivo, 

seguro e baseado no respeito mútuo (entre professor-alunos e alunos-alunos), verificou-se 

senso de identidade e conhecimento do espaço de sala de aula e funcionalidades dos 

recursos tecnológicos.  

Em relação ao bem-estar, tanto o professor como os alunos demonstraram estar 

confortáveis no espaço (mediante observação as posturas corporais e à forma descontraída 

e informal adotada pelos alunos ao longo da aula).  

Seguidamente, são indicados os equipamentos/recursos tecnológicos e mobiliário 

utilizados ao longo da aula (por professor e alunos). 

 
Equipamentos/recursos: 

− Material escolar (manual, cadernos, estojo) 

− Computador fixo; retroprojetor; tela de projeção; Quadro de lousa 

− Software de apoio: Apresentações dos alunos; Internet, Google, Youtube; outros 

recursos fornecidos pelos alunos 

 

Mobiliário utilizado: 

− Mesas e Assentos (fixos) 
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