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Pensamento crítico, TIC  
e formação em didática  

de línguas
Cristina Manuela Sá

Resumo

a das andes eocuaçes da sociedade do sc   a ooção de ua 
educação ue condua ao desenvoviento de coetncias ue eita o 
eeccio de ua cidadania inteventiva e a adatação a cicunstncias e cons
tante utação  Ensino ueio adeiu a este oviento atavs da ie
entação do ocesso de oona
 dos oetivos desse odeo de educação  o desenvoviento do ensaen
to ctico o ue essue ue o ocesso de ensinoaendiae sea centa
do nos aunos tansfeindo aa ees ua ate da esonsaiidade  ecuso 
s  ode faciita a sua ieentação
Neste artigo, são apresentados os resultados da análise do guião de uma uni
dade cuicua de u seundo cico de oona oientada aa a foação de 
pro ssionais da Educação para o ensino da língua materna. Pretendia-se apurar 
e ue edida o ocesso de ensinoaendiae ue este essue conti
ui aa o desenvoviento do ensaento ctico nos estudantes e ue ae 
deseena as  neste conteto dotouse ua etodooia de investi
gação qualitativa, recorrendo à análise de conteúdo. A interpretação dos resul
tados eveou auas inas de foça do ocesso de ensinoaendiae 
essuosto o esse uião e teos de desenvoviento do ensaento 
tico e de ecuso s 

Palavras-Chave: 

pensamento crítico; ensino superior; formação inicial; didática de línguas; TIC.
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Critical thinking, ict and language education

stact ne of te ost iotant oas of te st centu societ is te institution of an education ode 
ea ae to oote te deveoent of coetences is is a sine ua non condition fo te eecise of an 
active citizenship and an e ective adaptation to ever changing circumstances. Higher Education has embraced 
tis concen tou te ieentation of te oona ocess
itica inin is aon tese coetences and its deveoent euies a ode of education cented in 
te students ain te atia esonsie fo te ocess  toos ae suosed to e
is ae esents te esuts of te anasis of te saus of a couse to ascetain if it is in fact desined to 
foste te students itica inin and to identif te oe aed   in tis contet e used a uaitative 
etodoo ased on content anasis e esuts eveaed te stents of te saus in at concens 
te deveoent of itica inin and te use of te 

Keywords: citica tinin ie education initia teace tainin anuae educationdidactics 

Pensee critique, tic et didactique des langues

su Lun des us iotants oectifs de a socit du e sice est a cation dun ode dducation 
ui soit vaient caae de oouvoi e dveoeent de cotences condition essentiee  eecice 
dune citoennet active et  une vaie adatation au ciconstances actuees en eanente voution 
L’Enseignement Supérieur est lié à cet e ort par l’implémentation du Processus de Bologne.
La ense itiue est ai ces cotences et son dveoeent deande un ode ducatif a su 
aenant ui devient atieeent esonsae du ocessus et au su e ecous au 
e tete sente es sutats de anase du oae dun cous i  a foation de ofessionnes de 
l’Éducation chargés de l’enseignement de la langue maternelle, a n de déterminer s’il permettait e ectivement 
de développer la Pensée Critique chez les étudiants et d’identi er le rôle joué par les TIC dans ce contexte. On a 
eu ecous  une todooie de ecece de natue uaitative ase su anase de contenu Les sutats 
ont v des oints fots de ce cous en ce ui concene e dveoeent de a ense itiue et e ecous 
au 

Mots-clés: ense citiue enseineent suieu foation initiae denseinants didactiue des anues 


Pensamiento crítico, tic y didáctica de las lenguas

Resumen: n ande oea de a sociedad de sio  es a ooción de una educación conducente 
a desaoo de coetencias favoaes a eecicio de una ciudadana activa e ctica  a a adatación a 
cicunstancias en eanente caio La univesidad acetó este eto a tavs a ieentación de oceso 
de ooa
no oetivo dese odeo de educación es e desaoo de ensaiento tico asociado a una etodooa 
de enseana ue ace de auno e cento de o oceso de aendiae e dando una ate de a 
esonsaiidad Las  ueden faciita este oceso
En este testo, presentamos los resultados del análisis del guion de una unidad curricular de un segundo ciclo de 
estudios de ooa centada en a foación de ofesionaes de a Educación aa a enseana de a enua 
atena e uea aua coo e oceso de enseanaaendiae centado en e auno oda contiui 
aa e desaoo de ensaiento tico de os estudiantes e ue ae cae a as  en esto saos una 
metodología de investigación cualitativa basada en análisis de contenido. Los resultados rebelarán algunas 
neas fuetes de oceso de enseanaaendiae suacente a uion anaiado eativos a desaoo de 
ensaiento tico  a uso de as 

Palabras-Clave: pensamiento crítico; universidad; formación inicial; didáctica de las lenguas; TIC.

1. Enquadramento teórico

1.1. Lugar do Pensamento Crítico e das TIC na Educação do séc. XXI
a das andes eocuaçes da sociedade do sc   a ooção de 

uma educação que conduza ao desenvolvimento de competências indispensá
veis ao eeccio de ua cidadania inteventiva e ctica e  adatação  cons
tante utação 

 dos seus oetivos  o desenvoviento do ensaento tico  
visto como “(…) uma actividade prática e reflexiva, cuja meta é (…) uma acção 
sensata  u ensaento viado aa a esoução e diecção  acção  
eneioieia  ieia    e facto o desenvoviento de coe
tncias essue a auisição de coneciento ue osteioente  osto ao 
serviço de finalidades práticas, cabendo ao PC a missão de apoiar a seleção da 
infoação iotante e função dos nossos intentos  Ensino ueio ade
iu a este oviento atavs da ieentação do ocesso de oona

Por outro lado, é inegável o papel de relevo que as TIC têm na sociedade 
atua não só o faciitae o acesso  infoação e a sua estão as ta 
o convetee o utiiado e coauto das suas oduçes oue as ati
lha com a comunidade, e das de outrem, por poder modificá-las. Nesse processo, 
são desenvolvidas várias competências, entre as quais o próprio PC.

ada ve ais os ofessoes sente a necessidade de ecoe s  aa 
faciita a estão do seu taao e a inteação co outos intevenientes na 
Educação Recoe noeadaente a otoes de usca e stios aa esuisa 
de infoação oues e atafoas coo o oode aa a atia de do
cuentos edes sociais coo o aceoo e o e e coeio eetónico aa 
aiia a counicação

1.2. Consequências para o processo de ensino/aprendizagem
 ecuso s  infuencia o ocesso de ensinoaendiae cf osta et 

al., 2012; Paraskeva & Oliveira, 2008; Sá, 2015), visto que:
- O professor já não tem acesso privilegiado ao saber, logo deixou de ser o 

grande intermediário entre o aluno e o conhecimento;
- A Escola já não transmite aos alunos o saber e formas de o usar através das 

eeçes dos seus ofessoes a eoia e de deonstaçes a eica 
antes visa desenvove nees coetncias de esuisa desse sae e de efe
ão soe o uso a fae dee

s aunos deve ocua o ua centa no ocesso de ensinoaendia
gem. Assim, será indispensável usar uma metodologia baseada em projetos, 
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ue sendo deineados o ees es dão ua ceta iedade  ue efoça a 
otivação  e esonsaiidade ea concetiação do taao evisto  de
senvovendo coetncias  ente as uais o   e oovendo a autonoia e 
a coaoação  ofesso aoiado eas  oientaos e taefas coo iden
tificar e caracterizar problemas a resolver; pesquisar informação, selecioná-la, 
tratá-la e organizá-la, tendo em conta a finalidade a que se destina; utilizar 
essa informação para conceber soluções para os problemas a resolver, testá-las, 
avaia o sucesso e as acunas do ocesso e identifica as coetncias desen
vovidas no seu decuso

1.3. Ligação à Didática de línguas
 foação de ofissionais da Educação vocacionados aa o ensino de n

guas exige: comunicação proficiente, oral e escrita; competências didático-pe
daóicas iadas  conceção ieentação e avaiação de atividades auto
noia e caacidade de taao e euia ivieiando a efeão atiada 
soe saees e eeincias  eeccio do  e o ecuso s  odeão esta 
presentes em todas estas componentes do processo (cf. Causa, 2012; Sá, 2014). 

2. O estudo

No âmbito da lecionação de UC de didática da língua materna, nos cursos da 
nivesidade de veio  ciados ao aio do ocesso de oona teos 
ocuado desenvove o  nos estudantes ue acoanaos ecoendo s 
 o ue  essencia aa futuos ofissionais da Educação ue ta teão 
de o desenvolver nos seus alunos e deverão prepará-los para o uso das novas 
tecnooias e contetos ue não estão iados ao ae

Assim, fizemos um exercício de análise do possível contributo da nossa le
cionação aa o desenvoviento do  nos estudantes ue acoanaos e 
do ae deseenado eo ecuso s  nesse conteto focandonos ae
nas na UC de Didática da Língua Portuguesa, porque faz parte do plano de estu
dos de u estado ofissionaiante ue visa a foação de educadoes de 
infância e de professores generalistas do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) 
e constitui o primeiro passo de um percurso que culminará na prática pedagó
gica supervisionada e no seminário de investigação educacional, que também 
lecionamos e requerem um exercício ágil do PC e à vontade no recurso às TIC 
na Educação

2.1. Metodologia de investigação
Recoeos a ua etodooia uaitativa aa ecoe dados usaos a 

análise documental, que incidiu sobre o guião desta UC (Sá, 2014). Para os ana
lisar, recorremos à análise de conteúdo. 

Para os dados relativos à promoção do PC, usámos como categorias as capa
cidades da escaa de Lian  ue  faciita o uaento oue se 
aseia e citios  entendidos coo as aes ue suota a oectivida
de de u uo  eneioieia  ieia    

aa os dados eativos ao ecuso s  ecoeos a cateoias definidas 
a ati da evisão de iteatua feita cf osta et al.  Consequências do 
recurso às TIC no processo de ensino/aprendizagem associada ao facto de o es
tudante se convete no cento deste ocesso TIC e ensino de línguas (já que 
foaos aa ensina a nua otuuesa no  E e taaa o acesso  
ectoescita na Educação escoa e Formação de professores para o uso das 
TIC no ensino de línguas essuondo ue a faiiaiação co estas os ea
rará para delas se servirem).

2.2. Análise dos dados e interpretação dos resultados

2.2.1. Promoção do pensamento crítico
aa anaisa estes dados atiuos códios aos itens do uião associados 

às competências, às temáticas, aos métodos de ensino e às formas de avaliação. 
Concretamente, usámos as iniciais do elemento em causa e algarismos relativos 
 osição ue ocuava na seuncia de ue faia ate ssi o eeo a 
primeira competência referida no guião seria designada por C1, a terceira temá
tica o  o seundo todo de ensino o  e a uata foa de avaiação 
o 

No Quadro 1, apresentamos os resultados da análise dos dados relativos à 
ooção do 

Quadro 1 – Relação entre elementos do guião e descritores da escala de Lipman

aacidades 
conteadas
de acodo co a escaa 
de Lian

oetncias Temáticas
todos 
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vaiação

  


  


  


  


oua conceitos de 
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aacidades 
conteadas
de acodo co a escaa 
de Lian

oetncias Temáticas
todos 

de ensino
vaiação

  


  


  


  


e e atenção 
difeentes esetivas

    


       













Apurámos que as capacidades Formular relações de causa-efeito Reconhecer 
a interdependência entre fins e meios Operacionalizar conceitos Reconhecer a 
natureza contextual de verdade e falsidade Trabalhar com analogias Descobrir 
alternativas Formular hipóteses Exemplificar Identificar e usar critérios e Ter 
em conta diferentes perspetivas são conteadas o aenas  coetncias 
(55,6%), mais orientadas para a prática pedagógico-didática: C2 (Mobilizar, com 
rigor e organização, apoiando-se na investigação, conhecimentos das suas áreas 
de docência e da Educação, com vista à sua integração no conjunto das aprendi-
zagens linguístico-comunicativas dos alunos  Organizar, individualmente e 
em equipa, situações de ensino/aprendizagem, no quadro dos paradigmas episte-
mológicos das suas áreas de conhecimento e de opções pedagógicas e didáticas 
fundamentadas  Selecionar conteúdos, estratégias e materiais adequados ao 
nível de desenvolvimento dos educandos, suscetíveis de despertar o seu envolvi-
mento sociocognitivo, criatividade e autonomia)  Recorrer a diferentes moda-
lidades, técnicas e instrumentos de observação e de avaliação, de modo adequado 
e sistemático, como forma de regular e promover a qualidade educativa) e  
Perspetivar o trabalho em equipa, numa atitude de investigação, privilegiando a 
reflexão, partilhada, sobre saberes e experiências como fator de enriquecimento 
profissional e de abertura à mudança 

s coetncias ais teóicas   Reconhecer e integrar os contributos 
da sua área de formação para a compreensão da complexidade das situações de 
aprendizagem e de ensino da Língua Portuguesa e  Analisar, sintetizar e ava-
liar conhecimento pertinente para a sua intervenção educativa, com vista à (re)
construção de saberes  estão associadas s caacidades Formular conceitos de 
forma precisa Fazer generalizações apropriadas Identificar assunções subjacen-
tes Reconhecer palavras vagas Ter em atenção considerações relevantes Forne-
cer razões Fazer distinções Fazer ligações e Construir definições para palavras 
familiares

s todos de ensino adotados na   Discussão de propostas, apresen-
tadas pelos vários intervenientes (docente e alunos)  e Trabalho individual 
e colaborativo, presencial e online, com recurso a ferramentas da Web 2.0.  
 estão associados s esas caacidades ue as coetncias a aece de
nota coencia ente o ue se etende atini atavs da  e os todos de 
ensino nea usados se tiveos e conta o facto de ue a escaa de Lian 
coeende  caacidades das uais só  fiua no uado acia

s formas de avaliação evistas oa e escita coetiva e individua aae
ce associadas a auas caacidades da escaa de Lian  Formular relações 
de causa-efeito Identificar assunções subjacentes Ter em atenção considerações 
relevantes Fornecer razões Fazer distinções Fazer ligações e Exemplificar e 
facto nesta  etendese deteina o ue o estudante aendeu e teos 
teóricos e o que consegue fazer dessas aprendizagens em termos práticos.

uas caacidades sue associadas a clusters de foas de avaiação

i  Apresentação oral individual  Relatório escrito coletivo e  
Reflexão escrita individual estão associadas s caacidades Reconhecer a 
interdependência entre fins e meios Operacionalizar conceitos Reconhecer 
a natureza contextual de verdade e falsidade Trabalhar com analogias Des-
cobrir alternativas Formular hipóteses Analisar valores Identificar e usar 
critérios e Ter em atenção diferentes perspetivas ta ustificase oue as 
duas ieias estão focadas na anificação eaoada eos aunos e a 
última, numa análise crítica do seu percurso na UC, o que os obriga a ter 
em conta os aspetos teóricos e práticos da mesma;

ii  Apresentação oral coletiva e  Reflexão crítica individual relativa 
à transversalidade da língua portuguesa estão iadas s caacidades 
Formular conceitos de forma precisa Fazer generalizações apropriadas e 
Reconhecer palavras vagas e Construir definições para palavras familiares 
o se focae ais e asetos teóicos da  

Algumas temáticas (T1, T2 e T3) aparecem mais frequentemente associadas 
a caacidades de ndoe ais teóica Formular conceitos de forma precisa Fazer 
generalizações apropriadas Identificar assunções subjacentes Reconhecer pala-
vras vagas e Fazer distinções e facto aoda teas coo Transversalidade da 
língua portuguesa Enquadramento curricular do ensino/aprendizagem da língua 
portuguesa na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico e Métodos 
de iniciação à leitura e à escrita iica foçosaente defini conceitos a te e 
conta no ocesso de ensinoaendiae distinuios ente si soetudo 
uando aesenta u eevado au de oiidade  o eeo métodos 
estratégias e técnicas) e aplicá-los a situações concretas relacionadas com o 
ensinoaendiae da nua otuuesa
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Uma das temáticas (T4) aparece mais frequentemente ligada a capacidades 
de índole mais prática: Formular relações de causa-efeito Fornecer razões Re-
conhecer a natureza contextual de verdade e falsidade Trabalhar com analogias
o eeo entaiiando eeincias vividas Descobrir alternativas For-
mular hipóteses Analisar valores Identificar e usar critérios e Ter em atenção 
diferentes perspetivas. De facto, a temática Estratégias didáticas promotoras da 
transversalidade da língua portuguesa associada ao desenvolvimento da comu-
nicação escrita na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico permite 
configurar a dimensão mais prática da UC, focada em tarefas de planificação de 
atividades oientadas aa o desenvoviento de coetncias e counica
ção oa e escita e cianças a feuenta a Educação Escoa ou o  E 
aseandose nas estantes 

Na globalidade, todas as temáticas aparecem ligadas a algumas das capaci
dades ue Lian associou ao  Ter em atenção considerações relevantes ue 
ode decoe de ua aodae ais teóica das uestes e cuo vao ode 
ser salientado pelas práticas e respetiva análise); Reconhecer interdependência 
entre fins e meios o ue essue o coneciento das atenativas disonveis 
– mais ligado ao lado teórico – e a análise da sua adequação a um dado contexto 
prático); Operacionalizar conceitos Fazer ligações e Exemplificar o ue essu
e o seu coneciento vio e a sua coeensão ais associados ao do
nio da teoia

2.2.2. Recurso às TIC
Para fazer esta análise, dividimos o guião em enunciados (num total de 29), 

que designámos por E e numerámos, tendo em conta a ordem pela qual apare
cia o eeo E  o uato enunciado identificado odeia coeson
de a coetncias a desenvove nos estudantes E  Reconhecer e integrar 
os contributos da sua área de formação para a compreensão da complexidade 
das situações de aprendizagem e de ensino da Língua Portuguesa.), a temáticas a 
aoda E  Transversalidade da língua portuguesa e objetivos do seu ensino/
aprendizagem a todos de ensino E  Trabalho individual e colaborati-
vo, presencial e online, com recurso a ferramentas da Web 2.0. ou a foas de 
avaiação E  reflexão crítica individual relativa ao percurso na unidade cur-
ricular o ave enunciados ue foa associados a ais de ua cateoia 
otiveos  oconcias

No Quadro 2, apresentamos os resultados da análise dos dados relativos ao 
ecuso s 

Quadro 2 – Presença do recurso às TIC no guião da UC

Eeentos do 
uião

onseuncias 
do ecuso s 

 no ocesso 
de ensino

aendiae

 e ensino 
de nuas

oação de 
ofessoes 

aa o uso das 
 no ensino 

de nuas

ota

oetncias

E E E E 
E E E 

E E

E E E E 
E E E 

E E
   

Temáticas
E E E

E
   

todos de 
ensino

E E E E
   

vaiação
E E E 

E E
E E E 

E E
   

ota        

 cateoia Consequências do recurso às TIC no processo de ensino/aprendi-
zagem associada ao facto de o estudante se convete efetivaente no cento 
deste ocesso eista astantes oconcias    a ustificase o 
ser este um dos grandes propósitos da UC, já que acreditamos que não é possí
ve foa ofissionais da Educação se os envove e oetos iniaente 
definidos o ees ue os evaão a identifica oeas associados a ua fu
tura prática, a refletir sobre estes e a desenhar soluções para eles – a partir da 
seeção tataento e oaniação de infoação a ue vão tendo acesso es
soaente ou aças  intevenção do docente  ue odeão discuti co este 
ou com os seus pares (cf. Sá & Macário, 2014). Tal conceção está presente em 
enunciados coo E Reconhecer e integrar os contributos da sua área de forma-
ção para a compreensão da complexidade das situações de aprendizagem e de en-
sino da Língua Portuguesa e E Mobilizar, com rigor e organização, apoiando-se 
na investigação, conhecimentos das suas áreas de docência e da Educação, com 
vista à sua integração no conjunto das aprendizagens lingusticocounicativas 
dos aunos aos eativos a coetncias a desenvove

  eso acontece co a cateoia TIC e ensino de línguas  oconcias 
  associada  tansosição ue os estudantes ode fae do seu o
cesso de ensinoaendiae aa o ue vão desenvove co os seus futuos 
aunos Essa conceção ode se identificada e enunciados coo E Selecionar 
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conteúdos, estratégias e materiais adequados ao nível de desenvolvimento dos 
educandos, suscetíveis de despertar o seu envolvimento sociocognitivo, criativi-
dade e autonomia em situações relacionadas com o desenvolvimento de compe-
tências de comunicação em língua portuguesa na Educação Pré-Escolar e no 1. 
Ciclo do Ensino Básico).

2.3. Discussão dos resultados e conclusões: linhas de força da unidade curricular

2.3.1. Promoção do Pensamento Crítico
o ue toca a este tóico as inas de foça da  endese co a esen

ça de coetncias de ndoe edoinanteente
i eóica   Reconhecer e integrar os contributos da sua área de formação 

para a compreensão da complexidade das situações de aprendizagem e de ensino 
da Língua Portuguesa e   Analisar, sintetizar e avaliar conhecimento perti-
nente para a sua intervenção educativa, com vista à (re)construção de saberes 
iadas s caacidades Reconhecer palavras vagas e Construir definições para 
palavras familiares 

ii) Prática (C2 – Mobilizar, com rigor e organização, apoiando-se na investi-
gação, conhecimentos das suas áreas de docência e da Educação, com vista à sua 
integração no conjunto das aprendizagens linguístico-comunicativas dos alunos 
  Organizar, individualmente e em equipa, situações de ensino/aprendizagem 
no quadro dos paradigmas epistemológicos das suas áreas de conhecimento e 
de opções pedagógicas e didáticas fundamentadas   Selecionar conteúdos, 
estratégias e materiais adequados ao nível de desenvolvimento dos educandos, 
suscetíveis de despertar o seu envolvimento sociocognitivo, criatividade e auto-
nomia   Recorrer a diferentes modalidades, técnicas e instrumentos de obser-
vação e de avaliação, de modo adequado e sistemático, como forma de regular e 
promover a qualidade educativa e   Perspetivar o trabalho em equipa, numa 
atitude de investigação, privilegiando a reflexão, partilhada, sobre saberes e ex-
periências como fator de enriquecimento profissional e de abertura à mudança 
iadas s caacidades Formular relações de causa-efeito Reconhecer interde-
pendência entre meios e fins Operacionalizar conceitos Reconhecer a natureza 
contextual de verdade e falsidade Trabalhar com analogias Descobrir alternati-
vas Formular hipóteses Exemplificar Identificar e usar critérios e Ter em atenção 
diferentes perspetivas

o uião da  estão evistas atividades ue asseua a concetiação 
destas inas de atuação Reflexão sobre o conceito de transversalidade da língua 
portuguesa e a sua operacionalização associada ao valor económico da língua 
atavs da aticiação dos estudantes nu fóu de discussão e ina e 

que, individualmente e em grupo, refletem sobre aspetos desta problemática e 
confonta as suas conceçes co coneciento decoente da investiação 
Planificação de atividades oientadas aa o desenvoviento de coetncias 
e counicação atavs da aodae tansvesa do ensinoaendiae da 
nua otuuesa co ase na discussão de representações sobre estratégias
ao seviço desta eta conduindo  coconstrução de conhecimento didático e 
eitindo fae a fundamentação teórica dos planos aesentados co ecuso 
a outos fóuns e ina

As temáticas mais teóricas (T1 – Transversalidade da língua portuguesa e ob-
jetivos do seu ensino/aprendizagem,   Enquadramento curricular do ensino/
aprendizagem da língua portuguesa na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do 
Ensino Básico e   Métodos de iniciação à leitura e à escrita aaece associa
das s seuintes caacidades da escaa de Lian Formular conceitos de forma 
precisa Fazer generalizações apropriadas Identificar assunções subjacentes Re-
conhecer palavras vagas e Fazer distinções

A temática de índole mais prática (T4 – Estratégias didáticas promotoras da 
transversalidade da língua portuguesa associada ao desenvolvimento da comuni-
cação escrita na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico aaece as
sociada s caacidades Reconhecer a natureza contextual de verdade e falsidade 
Trabalhar com analogias Descobrir alternativas Formular hipóteses e Analisar 
valores

s caacidades ais teóicas estão associadas a foas de avaiação ais 
focadas nos conecientos   Apresentação oral coletiva e   Reflexão 
crítica individual relativa à transversalidade da língua portuguesa) e as mais prá
ticas a foas de avaiação ais focadas no uso dado s aendiaens feitas 
  Apresentação oral individual   Relatório escrito coletivo e   Reflexão 
escrita individual relativa ao seu percurso na UC

2.3.2. Recurso às TIC
 efeão soe a foa coo esta  se eaciona co as  ta nos 

audou a identifica auas inas de foça da esa

i) Pôr efetivamente o estudante no centro do processo, dado que todo o 
trabalho está centrado em projetos (com componentes individuais e de 
grupo), em que o recurso às TIC é indispensável para recolher informação 
atavs da consuta de stios oues etc efeti soe conceitos e in
cios essenciais e confonta as suas oinies co as dos coeas do uo 
e didatas de efencia e fóuns de discussão e ina, disoniiiados 
nua atafoa da e socia aesenta e discuti ideias e anificaçes 
co o docente e os seus aes a ati de aesentaçes oais  individuais 
ou coetivas  do taao eaiado co aoio e docuentos eaoados 
em PowerPoint ou PREZI) e diversificar as suas experiências relacionadas 





 Revista Lusófona de Educação  

Revista Lusófona de Educação Revista Lusófona de Educação

 ensaento ctico  e foação e didtica de nuas



co a aodae tansvesa do ensinoaendiae da nua otuuesa 
co ase nas discusses e tono do taao aesentado eos coeas

ii ensiiia os estudantes aa o uso ue  ossve fae destas tecno
oias no ito do ensinoaendiae de nuas

iii Refeti soe o uso de feaentas da e socia aa desenvove 
taao coaoativo docente

3. Conclusão

ensaos te conseuido atini os nossos oósitos iniciais  ocesso de 
ensinoaendiae suacente ao uião desta 

i) Promove o PC nos estudantes, levando-os a trabalhar aspetos práticos 
atavs da anificação de atividades e efeti soe asetos ais teóicos 
que permitem fundamentar as práticas, nomeadamente através da partici
ação nos fóuns de discussão e ina 

ii) Beneficia do recurso às TIC indispensáveis à concretização do projeto que 
permite pôr os estudantes no centro do processo de ensino/aprendizagem, 
evandoos a efeti soe conceitos e incios essenciais e a confonta 
as suas oinies co didatas de efencia o docente e os seus aes

ota  aesentação deste taao foi financiada ea E atavs de 
fundos nacionais  e cofinanciada eo EER atavs do EE  
oaa eaciona atoes de oetitividade no ito do oeto Est
E
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