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Equipa PTE
A Implementação do Plano Tecnológico da Educação em Portugal e consequente

apetrechamento das Escolas com recursos tecnológicos avançados criou:

• a necessidade de criar condições favoráveis para a efectiva integração das ferramentas digitais no 

currículo.

Das características singulares da disciplina de EVT e da investigação que actualmente

realizamos, surge:

• o espaço chamado EVTdigital que se constitui como um blogue para divulgação de ferramentas digitais a

explorar nesta disciplina e, também, um repositório de manuais para exploração dessas ferramentas digitais

baseadas na Web, Web 2.0 e Software livre/gratuito; nesta disciplina do currículo.

Um ano após a criação do EVTdigital, este espaço começa a constituir-se como uma referência para os

docentes que pretendem integrar nas suas actividades lectivas as ferramentas digitais que regularmente são

divulgadas e publicados manuais de apoio das mesmas.

Palavras-chave: Currículo, Educação, Educação Visual e Tecnológica, EVTdigital, Ferramentas Digitais

http://evtdigital.wordpress.com/
http://evtdigital.wordpress.com/
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Equipa PTETendo como ponto de partida a integração das ferramentas digitais no currículo da disciplina de Educação

Visual e Tecnológica (EVT), ferramentas essas baseadas na Web, Web 2.0 e Software Livre, decidimos criar

um espaço que se constituísse como um local privilegiado e de referência para os docentes da disciplina em 

questão, servindo para a divulgação, disseminação e publicação de manuais dessas ferramentas digitais

passíveis de serem utilizadas em contexto de sala de aula para a abordagem dos diversos conteúdos e áreas 

de exploração da EVT. A esse espaço, criado em finais de 2009, chamámos EVTdigital. 

Com a implementação do Plano Tecnológico da Educação (PTE), as escolas do ensino básico e secundário

foram apetrechadas de novos equipamentos e de uma rede de fibra óptica que irão permitir a toda a

comunidade educativa desenvolver projectos sustentados de integração das TIC no currículo que, numa

perspectiva pessoal, passarão a ter uma preponderância maior na mudança de práticas lectivas e

diversificação de estratégias de ensino e aprendizagem, não como antes, apenas utilizando as TIC como

competência transversal (DEB, 2001), mas como efectiva assumpção destas ferramentas por cada área

disciplinar. 

http://evtdigital.wordpress.com/
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Equipa PTE
É neste contexto actual que as TIC devem ocupar cada vez mais um lugar de grande relevo e particular desta

que como contributo para o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, deveremos, como professores e 

educadores, ter um certo cuidado na selecção e utilização desses recursos, não caindo no erro de os utilizar 

indistintamente e para qualquer situação em contexto lectivo. A sua criteriosa análise e selecção deverá ser 

pensada e posteriormente usada como uma mais-valia e não como um mero recurso adicional que não se

revelará relevante para as aprendizagens.

Neste campo, incluem-se no presente estudo as ferramentas que nesta primeira década do século XXI têm

surgido, decorrentes da Web e Web 2.0 e, ainda, na aposta cada vez maior no software livre e/ou gratuito.

Com a criação do espaço EVTdigital propomo-nos catalogar, organizar e criar as condições necessárias para 

que os docentes de EVT possam, com grande assertividade, pesquisar e seleccionar as ferramentas mais

adequadas para determinada necessidade ou problema a resolver, com os seus alunos, na sala de aula.

O espaço EVTdigital está alojado no seguinte sítio da internet: http://evtdigital.wordpress.com

http://evtdigital.wordpress.com/
http://evtdigital.wordpress.com/
http://evtdigital.wordpress.com/
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Até que ponto as TIC, suportadas pela Web, Web 2.0 e software livre facilitam e promovem a

aprendizagem de diversos conteúdos programáticos e áreas de exploração em contexto

educativo de EVT?

• Quais as ferramentas da Web, Web 2.0 e software livre que se podem integrar em contexto de EVT para a

abordagem dos conteúdos e áreas de exploração desta disciplina?

• Que posicionamento têm os alunos e professores perante a integração sustentada destas ferramentas no

seu quotidiano escolar?

• Que alterações curriculares e ao nível da formação de professores devem ser feitas para a integração

efectiva destas ferramentas digitais em contexto de EVT?

Temos como objectivos fundamentais desta investigação:

• Que ferramentas suportadas pela Web, Web 2.0 e software livre podem integrar o currículo da disciplina;

• Identificar as principais vantagens e desvantagens da integração destas ferramentas em contexto de EVT;

• Inferir do posicionamento e posturas dos alunos perante a integração curricular das ferramentas digitais

em EVT;

• Identificar as alterações curriculares a perspectivar para a revisão curricular de EVT, para integração das

ferramentas digitais (que conteúdos e áreas de exploração podem integrar ferramentas digitais).
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• O factor que orientou o desenvolvimento desta investigação foi a EVT ser diferente das restantes

disciplinas do Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB). A abordagem de problemas diversos, por vários

professores, em várias turmas, integrando ferramentas Web, Web 2.0 e Software livre para a abordagem dos 

conteúdos de EVT pode constituir uma mais-valia num mundo digital;

• A utilização dos suportes tradicionais da disciplina articulados com ferramentas digitais é mais

enriquecedora e significativa, tanto pela natureza da disciplina e riqueza da multiplicidade de aprendizagens, 

como pela diversificação de experiências e prazer da descoberta;

• Os alunos devem contactar por formas diversificadas com estes recursos. O professor de EVT deverá

englobar estratégias conducentes à rentabilização das TIC no processo de aprendizagem dos alunos, mas

de forma consubstanciada em ferramentas específicas;

• O rápido desenvolvimento das ferramentas Web 2.0 e a passagem da Internet de meio de transmissão de

informação para plataforma de colaboração, transformação, criação/partilha de conteúdos (Downes, 2005),

alterou a forma como se acede à informação/conhecimento e os processos de comunicação aluno-aluno e

aluno-professor (Siemens, 2008);

• O modelo tradicional centrado no docente esbate-se dando lugar a abordagens caracterizadas por

abertura, participação e colaboração (Downes, 2008). Com a Internet, os alunos têm que assumir um papel

activo pois há um inúmero conjunto de opções que são chamados a assumir, desde a escolha de temas a

percursos a seguir;
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• Em contexto de EVT, também o professor pode utilizar variados recursos para os auxiliar na abordagem

aos conteúdos e áreas de exploração do currículo, ajudando os alunos a desenvolver competências

essenciais e motivá-los para as actividades a realizar. Walling (2000) salienta que os computadores ligados à 

Internet na sala de aula de arte enriquecem as experiências no domínio das artes visuais, um valioso recurso 

para o professor;

• A perspectiva de integração das TIC em contexto educativo é reforçada pelo surgimento de recursos Web, 

Web 2.0 e software livre, novos estímulos à aprendizagem de conceitos ligados à expressão plástica,

educação artística e EVT;

• A prática docente deverá ser revista, adoptando uma filosofia de cultivo dos modos de expressão,

acentuando a importância do ensino de variadas técnicas e meios de expressão (Rocha, 1999, p. 46), que

reconheça que o media fundamental de expressão, nas salas de aula, deixou de ser constituído apenas por 

materiais impressos;

• Permitindo a disciplina uma multiplicidade de estratégias para a abordagem dos conteúdos em várias

áreas de exploração, a integração destas ferramentas revela-se excepcional no domínio da expressão,

criatividade, trabalho colaborativo e multiplicidade/diversidade de aprendizagens proporcionadas.
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Investigação-Acção - modalidades Prática e Crítica
• Considerámos esta opção a mais adequada, uma vez que, ao introduzir as ferramentas digitais no currículo 

da disciplina de EVT, trabalhando com uma equipa de professores e seus alunos, nas suas turmas,

verificando o sucesso de implementação dessas ferramentas e respondendo às nossas questões

investigativas (Zuber-Skerritt, 1996), proporemos uma revisão curricular que inclua estas ferramentas. Os

professores participantes no estudo assumem uma relação de cooperação com o professor-investigador,

ajudando-o a planificar estratégias de mudança ou a detectar problemas e reflectir sobre o impacto das

mudanças efectivadas (Sousa et al., 2008).

• Este tipo de investigação-acção procurará viabilizar a implementação de soluções para a melhoria da

acção e prática educativa em contexto de EVT.

• A opção por uma investigação-acção crítica segue um ciclo de colaboração entre participantes e

investigadores (reflexão - planeamento - acção - observação -nova reflexão - novo planeamento) e assim por 

diante (Davis, 2008), de características colaborativas, incluindo vários professores interessados na

abordagem e exploração de ferramentas digitais com os seus alunos em EVT.

Para a investigação em curso utilizámos três tipos de técnicas de recolha de dados:

• Observação - centrada na perspectiva do investigador; 

• Conversação - centrada na perspectiva dos participantes, enquadrando-se num ambiente de diálogo,

colaboração e interacção; 

• Análise documental - à semelhança da observação, também se centra no investigador, mas implica uma

actividade de pesquisa e leitura de documentos escritos que se constituem como fonte de informação. 
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• Relativamente às técnicas baseadas na observação, o investigador não adoptará uma postura

participante, mas serão recolhidos os dados da observação participante dos professores envolvidos no

estudo. As notas serão importantes pela sua flexibilidade e adaptação constantes, enquanto que o diário de 

investigação servirá para recolher observações, reflexões, interpretações, hipóteses de explicação de

situações ocorridas. 

• Será também dado grande relevo às técnicas baseadas na conversação, sendo que utilizaremos a

entrevista. A Técnica de Grupo Nominal (em que a componente escrita é designada por Técnica de

Delphi) terá a vantagem de não exigir a presença simultânea, num mesmo local, de todos os intervenientes, 

mas poderá acrescentar significativamente o trabalho do líder da equipa, no sentido de orientação e

condução das actividades. Assim, esta técnica desenvolver-se-á em três fases: 

• Análise de documentos, quer se trate de documentos oficiais – artigos de jornais, revistas, registos

de organismos públicos, legislação, actas de reuniões, planificações, registos de avaliação, ofícios,

manuais, fichas de trabalho, enunciados de exames, etc. – ou pessoais – diários, anotações pessoais, trocas 

de mensagens –, são de grande importância em qualquer tipo de investigação, 
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Este estudo tem cerca de um ano de implementação e, até ao momento, congregando um grupo de trabalho

com colaboradores, docentes da disciplina de EVT, foram analisadas e seleccionadas cerca de 340

ferramentas digitais passíveis de ser utilizadas em contexto de EVT para a abordagem dos diversos

conteúdos e áreas de exploração desta disciplina. Decorrente das propostas apresentadas e para

disseminação deste projecto, criámos então o EVTdigital, onde regularmente fazemos a divulgação das

ferramentas digitais consideradas pertinentes para explorar em EVT, dando apoio a todos os docentes que o

pretendam. Também elaborámos manuais e guias de apoio à utilização dessas ferramentas. Assim, temos já

publicados quase 200 manuais e contamos até Janeiro de 2010 ter a quase totalidade dos manuais

realizados e publicados, por categorias, em formato de e-book e numa base de dados relacional.

No decorrer do ano lectivo 2010/2011 implementaremos a segunda fase do estudo em que será solicitado

aos docentes participantes no estudo a utilização de algumas destas ferramentas em contexto educativo de

EVT e apresentação de resultados de aplicação das mesmas através do preenchimento de um questionário

próprio (também aplicado aos alunos), realizada a avaliação descritiva em contexto e a avaliação de todas as

ferramentas tendo por base as grelhas de avaliação de software educativo, adaptadas a partir das do

SACAUSEF.

http://evtdigital.wordpress.com/
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• Com uma abordagem didáctica e metodológica centrada na resolução de problemas, os alunos desta faixa 

etária conseguem aprendizagens visivelmente mais importantes quando há uma contextualização dos

conteúdos programáticos da disciplina aplicados às ferramentas digitais;

• A pluralidade de situações e a possível inter e pluridisciplinaridade das temáticas permite aos alunos o

exercício de uma flexibilidade cognitiva importante, preparando-os para um reforço da autonomia e

aplicação dos conhecimentos adquiridos em novas situações/problemas;

• Apesar de ainda nos encontrarmos numa fase intermédia de implementação do estudo, podemos

considerar que os primeiros resultados que obtivemos, decorrentes da aplicação de muitas das ferramentas 

digitais seleccionadas pelo grupo de docentes colaboradores, é extremamente positiva;

• As entrevistas realizadas e a análise efectuada da interacção dos alunos com as ferramentas, a motivação 

dos alunos e a utilização articulada de dois suportes em EVT (o “tradicional” e o digital), levaram mesmo a

não restringir o acesso a quaisquer ferramentas que fossem consideradas importantes, mesmo que dentro

de uma mesma categoria.



POWER POINT TEMPLATE

Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.C o m p a n y  P r o f I l e 

• O EVTdigital, construído num princípio de disseminação do estudo, recebe regularmente propostas para

intervir em workshops, oficinas e seminários em várias Escolas;

• Acrescente-se que em menos de um ano o EVTdigital ultrapassou os 40 mil acessos e começa a constituir-

se uma comunidade de prática online que tem este espaço como referência para o seu desenvolvimento

profissional e suporte para integração das TIC em EVT;

• Acreditamos que o EVTdigital e o trabalho que até agora foi desenvolvido tem contribuído para uma nova

forma de abordar a disciplina e, sobretudo, para diversificar estratégias e aplicar novas práticas lectivas com 

recurso às TIC.

http://evtdigital.wordpress.com/
http://evtdigital.wordpress.com/
http://evtdigital.wordpress.com/
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Neste momento, salienta-se ainda a importância de saber como os alunos trabalham com

ambos os suportes em contexto de EVT e como interagem com os suportes e ferramentas

digitais, perspectivando-se novas abordagens didácticas neste domínio do conhecimento.

Futuramente será de todo importante perceber até que ponto e de que forma os intervenientes 

neste estudo poderão contribuir para uma nova perspectiva didáctica da EVT.

No final desta investigação, deveremos:

• saber concretamente se as ferramentas Web, Web 2.0 e software livre facilitam e promovem a

aprendizagem de diversos conteúdos programáticos e áreas de exploração em contexto educativo de EVT;

• de que modo esta investigação contribuiu para integrar de forma sustentada estas ferramentas digitais no 

currículo da disciplina;

• afirmar com clareza quais as ferramentas da Web, Web 2.0 e software livre que se devem propor para

integrar em contexto curricular de EVT para a abordagem dos conteúdos e áreas de exploração desta

disciplina.
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