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Tendências de novas tecnologias no Ensino

Perceção das  tendências de 
utilização das TIC no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Grupo central 

Conjunto de professores dos diferentes 
departamentos, alunos e membros da direção.

Aplicamos um questionário on-line com 
recurso ao Surveymonkei.

Quem?

Para quê?

Como?



Cenário de aprendizagem: “Ciência, Ambiente e Ética”

“Eu acho que…”

“Eu observo e pesquiso…”

“Eu aplico!” ( Sessão no tribunal)

“Eu avalio…”

Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3

Atividade 4

Objetivo: Desenvolver conteúdos das áreas disciplinares de CFQ e AI, utilizando novas metodologias e integrando 
ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem.



Atividade 1 – “Eu acho que…”

Formação dos 
grupos de trabalho

Levantamento das conceções dos alunos





Pesquisa

Atividade 2 – “Eu observo e  pesquiso…”

Selecionar /publicar um 
vídeo e uma imagem que 
suporte as conclusões.

Publicar conclusões

Após leitura das publicações 
dos grupos dos colegas cada 
aluno comentou pelo menos 
duas publicações.

ReflexãoMotivação





Professor
(Avaliação)



Atividade 3 – “Eu aplico! Sessão no tribunal…”

Abertura da sessão

Guiões
Materiais de apoio



Pesquisa e Reflexão



Debate / argumentaçãoPesquisa e reflexão



Fecho da sessão



Professor
(Avaliação)



Atividade 4 – “Eu avalio…”

https://kahoot.it/

Pin Game:  3328629
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Resultados obtidos no Quizz Kahoot

Respostas incorretas Respostas corretas



Os alunos planificaram uma forma de apresentar à comunidade escolar a atividade que desenvolveram, tendo apenas
como requisitos que o fizessem no espaço da biblioteca escolar e que usem um recurso tecnológico para o efeito.

Abrir o Padlet à 
comunidade 

escolar!

 Vídeo motivacional
 Questões de partida
 Respostas da turma
 Comentários do público

Estação 1

Poluição atmosférica

 Situação em tribunal
 Respostas da turma
 Recolha de argumentos do 

publico.

Estação 2

Um caso de poluição atmosférica

Estação 3

 Quizz Kahot.
 Terminar com uma
frase/texto que defina ética e moral
 Agradecer a participação.

Nós e a Poluição atmosférica



- Aulas mais interativas e menos centradas no professor.

- Desenvolvimento das competências do séc. XXI
Trabalho colaborativo

- Utilização  do telemóvel e de APPs em que é possível alterar ou construir o conteúdo. 

- Trabalho de grupo sem necessidade de partilharem o espaço físico e não estando 
confinados ao tempo da aula.

- Desenvolvimento e avaliação de competências de pesquisa, argumentação e 
apresentação

Novidades

Benefícios

Desafios - Domínio das Aplicações e disponibilidade da internet.



Reflexão:

O ensino deve ser diversificado em termos de estratégias e metodologias e as caraterísticas do

grupo de alunos e a análise das situações decorrentes do contexto de sala de aula durante a

aplicação determinam alterações/adaptações que podem ser essenciais para o sucesso das

atividades. Assim, qualquer conjunto de atividades, não pode ser executado desligado do papel

do professor de orientador e coordenador da atividade, enquanto integrador das experiências dos

alunos e gestor de situações não previstas.


