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APRESENTAÇÃO 
 

Passaram – se pouco mais de dez anos desde que surgiu a Internet pela primeira vez e 

neste breve espaço de tempo tem decorrido uma verdadeira revolução, inclusivamente a nível 

da educação. As universidades, muito em especial, dispõem de todos os elementos que, 

potencialmente, as colocam numa posição de vantagem: 
 

● Tradição docente e capacidade para gerar e adaptar conhecimento. 

● Prestígio, reconhecimento e penetração social. 

● Infra-estrutura tecnológica adequada. 

● Equipas altamente qualificadas. 

 

O número de novas experiências, teorias, modelos, programas, plataformas, opiniões, 

artigos, livros, empresas, está a crescer (e a morrer) a um ritmo vertiginoso. Este fenómeno 

representa um problema sério para as organizações que tencionam apanhar o comboio da 

inovação que se encontra em andamento. 

Diante da quantidade de publicações que abordam esta questão desde o ponto de vista 

académico ou, por outro lado, publicitário, os autores deste trabalho quiseram apresentar um 

“Guia” útil e prático, com os seguintes objectivos: 

 

● Para os responsáveis pelas tomadas de decisão: oferecer uma visão analítica dos 

principais factores e alternativas que devem considerar antes de pôr em marcha um 

sistema de formação on-line. (Capítulos 1 e 2) 

● Para os professores que elaboram e adaptam conteúdos para um ambiente virtual: 

proporcionar um método sistemático, coerente e susceptível de se poder adaptar a 

temas distintos. (Capítulo 3 a 6) 

● Para as equipas de formação de professores: sugerir umas pautas para a criação de um 

modelo institucional, didáctico e tecnológico, que sirva como referência na concretização 

dos programas de formação. (Capítulo 7) 

 

Optámos pela simplicidade. Não encontrará aqui discussões académicas nem terminologia 

técnica. Este Guia está a pensar, sobretudo, para o uso de universitários que sejam 

utilizadores de Internet e que desejam utilizar os seus recursos para as necessidades de 

formação. Pareceu–nos que o melhor serviço que poderíamos proporcionar seria uma 

ferramenta de aplicação imediata. Isso sim: o axioma que deve aceitar como ponto de partida 

é que “pensar é obrigatório”. Não há soluções pré – fabricadas e à media. Por isso, cada tema 

inclui uma secção final com algum tipo de exercício, lista de verificação ou exemplo que ajuda 

a conseguir esse objectivo. 

Cada capítulo inclui uma bibliografia recomendada para quem necessite ou deseje 

aprofundar os temas correspondentes. 

 

Confiamos que este Guia seja interessante, inteligível, simples, acessível, sugestivo e, 

sobre tudo, que ajude a elaborar a qualidade que a sua instituição, projecto ou programa 

necessita. 
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CAPÍTULO 1 
 
E-LEARNING: UMA MODA OU UMA TENDÊNCIA? 
 

       Objectivos 

 

● O mercado e-learning: evolução e projecções de futuro. Mostraremos e analisaremos 

alguns dados sobre a evolução do “mercado” da teleformação e alguns pontos sobre o 

desenho da formação on-line nos próximos anos. 

 

● Competência do ensino tradicional? Descreveremos o estado actual deste tipo de planos 

formativos no contexto da universidade para obtermos um modelo de implementação de 

Internet no ensino superior: “os dez níveis de integração”. Acabaremos com um quadro 

sinóptico que ajudará a distinguir os diferentes graus de qualidade e integração de 

recursos dos diferentes programas formativos baseados na Internet. 

 

● Aprendizagem on-line. Vantagens e desvantagens. Trataremos de descrever 

objectivamente as vantagens e inconvenientes do e-learning, tanto desde o ponto de 

vista do desenhador da formação como da percepção do utilizador. 

 

● A universidade e as novas tecnologias. Acabaremos o capítulo com uma síntese dobre o 

actual de integração das TIC’s (Internet) na educação universitária. 

 
 
 

| TÓPICOS 
 

    - O MERCADO DO E-LEARNING: EVOLUÇÃO E PROJECÇÕES SOBRE O FUTURO; 

    - COMPETÊNCIA DO ENSINO TRADICIONAL?; 

    - APRENDIZAGEM ON-LINE: VANTAGENS; 

    - APRENDIZAGEM ON-LINE: DESVANTAGENS; 

    - A UNIVERSIDADE E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

 

A convergência dos movimentos demográficos e a contínua emergência de novas 

tecnologias da informação e da comunicação, estão a ter um profundo impacto no desenho 

dos programas de formação das instituições educativas, em termos de captação de alunos e 

gestão global de recursos (Leveraging Technology to Transform the Educational Experience  

 

(2001): A WebCT White Paper, em 

http://www.webct.com/service/ViewContent?contentID=4464759). 
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As novas tecnologias da informação e comunicação estão a permitir uma mudança 

quantitativa e qualitativa nos modos e costumes sociais, relações profissionais e aumento do 

desemprego. Os dados mais recentes constam os seguintes crescimentos e índices de 

penetração por continente (http://www.exitoexportador.com/stats.htm ): 

 

Regiões 
População 
(2006 Est.) 

População 
% Mundial 

Utilizadores 
de Internet, 

dados 
recentes 

% 
População 

(Penetração) 

Utilização 
% 

Mundial 

Aumento 
de 

Utilização 
2000-2005 

África 915,210,928 14.1 % 22,737,500 2.5 % 2.2 % 403.7 % 

Ásia 3,667,774,066 56.4 % 364,270,713 9.9 % 35.7 % 218.7 % 

Europa 807,289,020 12.4 % 290,121,957 35.9 % 28.5 % 176.1 % 

Médio 
Oriente 190,084,161 2.9 % 18,203,500 9.6 % 1.8 % 454.2 % 

América 
do Norte 331,473,276 5.1 % 225,801,428 68.1 % 22.2 % 108.9 % 

América 
Latina e 
Caraíbas 

553,908,632 8.5 % 79,033,597 14.3 % 7.8 % 337.4 % 

Oceânia / 
Austrália 33,956,977 0.5 % 17,690,762 52.9 % 1.8 % 132.2 % 

TOTAL 
MUNDIAL 6,499,697,060 100.0 % 1,018,057,389 15.7 % 100.0 % 182.0 % 

 

Nesse mesmo endereço pode-se aceder a uma descrição detalhada do crescimento de 

cada país, realçando os crescimentos globais das percentagens em função da população total. 

 

 

No caso dos países da União Europeia podemos ver o quadro que se segue: 

 

Países População 
(2006 Est.) 

Utilizadores de 
Internet, 

dados recentes 

% 
População 
(Penetração) 

Utilização 
% na EU 

Aumento de 
Utilização 
(2000-2005) 

Áustria 8,188,806 4,650,000 56.8 % 2.0 % 121.4 % 

Bélgica 10,481,831 5,100,000 48.7 % 2.2 % 155.0 % 

Chipre 961,154 298,000 31.0 % 0.1 % 148.3 % 

Republica 
Checa 

10,211,609 4,800,000 47.0 % 2.1 % 380.0 % 

Dinamarca 5,425,373 3,762,500 69.4 % 1.6 % 92.9 % 

Estónia 1,339,157 670,000 50.0 % 0.3 % 82.8 % 

Finlândia 5,260,970 3,286,000 62.5 % 1.4 % 70.5 % 

França 61,004,840 26,214,174 43.0 % 11.4 % 208.4 % 
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Países População 
(2006 Est.) 

Utilizadores de 
Internet, 

dados recentes 

% 
População 
(Penetração) 

Utilização 
% na EU 

Aumento de 
Utilização 
(2000-2005) 

Alemanha 82,515,988 48,722,055 59.0 % 21.2 % 103.0 % 

Grécia 11,275,420 3,800,000 33.7 % 1.7 % 280.0 % 

Hungria 10,060,684 3,050,000 30.3 % 1.3 % 326.6 % 

Irlanda 4,065,631 2,060,000 50.7 % 0.9 % 162.8 % 

Itália 59,115,261 28,870,000 48.8 % 12.5 % 118.7 % 

Látvia 2,293,246 810,000 35.3 % 0.4 % 440.0 % 

Lituânia 3,416,941 968,000 28.3 % 0.4 % 330.2 % 

Luxemburgo 459,393 270,800 58.9 % 0.1 % 170.8 % 

Malta 385,308 301,000 78.1 % 0.1 % 652.5 % 

Holanda 16,386,216 10,806,328 65.9 % 4.7 % 177.1 % 

Polónia 38,115,814 10,600,000 27.8 % 4.6 % 278.6 % 

Portugal 10,501,051 6,090,000 58.0 % 2.6 % 143.6 % 

Eslováquia 5,379,455 2,276,000 42.3 % 1.0 % 250.2 % 

Eslovénia 1,959,872 950,000 48.5 % 0.4 % 216.7 % 

Espanha 44,351,186 17,142,198 38.7 % 7.1 % 218.2 % 

Suécia 9,076,757 6,800,000 74.9 % 3.0 % 68.0 % 

Reino Unido 60,139,274 37,800,000 62.9 % 16.4 % 145.5 % 

União 
Europeia 

462,371,237 230,097,055 49.8 % 100.0 % 147.0 % 
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1.O MERCADO DO E-LEARNING: EVOLUÇÃO E PROJECÇÕES SOBRE O 
FUTURO 

 

O objectivo deste tema é expor alguns dados e considerações acerca da crescente 

importância dos modelos de formação virtual. Estes dados devem ajudar a reflectir sobre o seu 

próprio contexto pessoal – profissional e a necessidade ou não de mudar a estratégia 

formativa para o seu departamento ou sobre si próprio como profissional da educação. 

A necessidade de melhorar a competitividade das empresas e a eficiência nas instituições 

públicas e privadas no mercado que se denomina de “sociedade do conhecimento” está a 

obrigar a alterar a importância da formação. Este acontecimento tem provocado um profundo 

impacto nas próprias estratégias e políticas de formação das empresas e instituições que, 

cada vez mais, têm de oferecer formas de aprendizagem flexíveis para facilitar a adaptação 

dos seus empregados e alunos a distintas situações do ambiente. 

O âmbito da educação, e em particular da formação superior, não pode permanecer 

indiferente ao impacto das novas tecnologias e ao desenvolvimento da sociedade do 

conhecimento. Esta apreciação aparece suportada pela necessidade de criar e desenvolver 

uns conteúdos adequados ao meio (as redes, a interactividade, a supressão das barreiras 

espaço-tempo, os sistemas multi – modas, …), mas também ao fim: a formação, a educação e 

a melhora qualitativa e quantitativa dos processos de ensino – aprendizagem. Neste sentido, a 

enorme quantidade de conteúdos publicados na Rede evidencia umas carências de fundo e 

faz com que a universidade, como garante de uma formação de qualidade, pode e deve suprir. 

Há dados que garantem que esta liderança que a universidade deve assumir já é uma 

realidade: em 2000, a educação através da Rede representava 25% dos novos planos 

educativos da EU e estava previsto que alcançaria os 50% em 2001. Por outro lado, 34% das 

universidades norte americanas que puseram em funcionamento programas de formação on-

line atribuem um título. Isto representa um crescimento de 15% em relação a 1999. Em geral, 

os dados relativos à formação corporativa e empresarial revelam uma tendência similar: nos 

Estados Unidos da América do Norte a educação on-line movimentou 2.300 milhões de 

dólares. Prevê-se que em 2006 este sector gere mais de 11.000. Entretanto, na Europa, este 

crescimento irá situar-se por volta dos 5.000 milhões de dólares. Neste último caso, o aumento 

percentual, é de cerca de 100% em relação a 2005 (International Data Corporation: 

http://www.idc.com). 

 

 

Algumas das linhas que se apontam na configuração deste “mercado da formação” podem 

ser as quatro que detalhamos de seguida: 

 
� A selecção e estruturação dos conteúdos serão determinantes para a certificação de 

uma formação de qualidade: a aprendizagem de temas relevantes e 

metodologicamente bem desenhados, será absolutamente prioritário disponibilizar 

através do ambiente e requisitos técnicos, como a plataforma. A motivação do aluno é 

essencial para o êxito da aprendizagem. Para isso é preciso que o aluno esteja 

“comprometido” com a formação. Uma das tarefas do desenhador da formação será a 

de proporcionar um amplo leque de recursos que contemple a maior variedade de 

possibilidades de interacção aluno – conteúdos e aluno – aluno. O objectivo será 

alcançar um elevado grau de personalização. 
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� As empresas investirão mais em formação e serão mais selectivas no momento da 

escolha dos seus fornecedores: as novas tecnologias da informação e a comunicação 

aproximar-se-ão da formação ao aluno e torná-la-ão mais acessível, flexível e 

personalizada; por outro lado, as empresas reduzirão custos a médio prazo com o 

desenho de planos formativos, utilizando sistemas de aprendizagem, comunicação e 

acesso a bancos de “conhecimento”. 

 
� E-learning misto: a análise de conteúdos e metodologia determinará qual é a 

orientação mais adequada para alcançar um objectivo em termos de aprendizagem. 

Tem que se contemplar logo de início o desenho de programas presenciais como 

complemento ao e-learning ou vice-versa: a utilização de recursos virtuais como 

complemento de um programa formativo fundamentalmente presencial. 

 

� E-learning de “qualidade”: segundo um estudo1 a nível europeu desenvolvido em 

2002, os principais elementos de qualidade, de acordo com a opinião dos alunos, são 

“que funcionem tecnicamente sem problemas” e que tenham “claramente explícitos os 

princípios do desenho pedagógico apropriados ao tipo de aluno, necessidades e 

contexto”. Neste mesmo estudo menciona-se que 61% dos inquiridos (formadores e 

responsáveis pela formação) qualificaram o e-learning negativamente avaliando-o 

como “pobre” ou “médio”. 

 

Esta nova concepção do espaço formativo requer da educação de grande qualidade de 

processos: técnicos, instruções e de gestão que necessariamente devem ser homogeneizados 

e adequadamente revistos para garantir um produto da maior qualidade possível. Neste 

sentido, julgamos necessário fazer uma revisão das principais áreas e processos onde a 

gestão da qualidade no e-learning pode e deve ter o necessário protagonismo. 

 

 

                                                 
1Massy, Jane (2002), “Quality and e-learning in Europ”, (Bizmedia at www.elearningage.co.uk). 

Modelo misto I 

Modelo misto II 

 
Formação 
presencial 

 
Formação 

virtual 

 
Formação 

 virtual 

 
Formação 
presencial 
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2. COMPETÊNCIA DO ENSINO TRADICIONAL? 
 
 

| TÓPICOS 
 

2.1. Universidade presencial vs universidade virtual. 

2.2. As gerações do “mercado” de conteúdos de e-learning 

 

 

2.1. UNIVERSIDADE PRESENCIAL VS UNIVERSIDADE VIRTUAL. 
 

 

As universidades estão atentas à formação virtual. A maior parte delas, para não dizer 

todas, já adoptaram este modelo educativo e oferecem ao mercado da formação produtos 

neste formato, ou completamente virtual ou mediante um modelo misto presencial – virtual. 

Muitos especialistas no ceio da própria universidade, numa perspectiva claramente ortodoxa, 

criticam abertamente este novo modelo, chamando-lhe de pouco “universitário”. “Acusam-no” 

de propiciar uma educação despersonalizada, que não contempla outros muitos elementos 

que se adquirem na convivência da instituição, qualificam-no de “pobre” em termos de 

comunicação e de que evidencia grandes carências didácticas e pedagógicas. 

Não é objecto deste capítulo entrar em debate sobre esta polémica, limitamo-nos a 

assinalar a pretensão de mostrar como dois modelos antagónicos devem ser complementares 

e resulta, no mínimo, simplista. É como supor que o comércio electrónico irá substituir o hábito 

social de “ir às compras”. A universidade “clássica”” pode e deve levar a cabo modelos de 

aprendizagem amplos e diversificados, que respondam às necessidades do ambiente, 

exigências sociais e educativas e por conseguinte do mercado estratégico que cada 

universidade queira e possa desenvolver. 

Na tabela que se segue apresenta-se o que Bonk & Dennen denominam de “a integração 

da Internet em dez níveis no contexto da educação superior”. 

 

Níveis de integração Descrição 

Nível 1 

Marketing / Sílaba por Internet 

Os formadores utilizam a Web como meio de promoção dos cursos e 
descrição dos seus conteúdos. 

Nível 2 

Os alunos utilizam a Rede 
para a pesquisa de recursos 

Os alunos, tanto na aula como fora dela, acedem à Internet como 
meio de selecção de recursos externos relacionados com a matéria de 
aprendizagem. 

Nível 3 

Os próprios alunos geram 
recursos na Internet 

São os próprios alunos a criar umas páginas na Rede com os recursos 
obtidos ou de produção própria. 

Nível 4 

Recursos da frequência do 
curso em Rede 

Os próprios formadores utilizam a Rede para criar e apresentar 
recursos, folhetos informativos, apontamentos da aula, apresentações 
multimédia, … 

Nível 5 

Reactualização de recursos 
na Rede 

Os formadores obtêm recursos e actividades através da Internet, 
realizam os necessários ajustes e actualizações, e tornam a usá – los 
nos seus próprios trabalhos. 
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(Cont.) 

Níveis de integração Descrição 

Nível 6 

Realização de actividades na 
Internet 

Os alunos participam em actividades com outros companheiros/as 
como foros de debate, análise de documentos, etc. Estas 
actividades são parte da avaliação do aluno. 

Nível 7 

Realização de actividades 
externas 

Os alunos devem trabalhar e comunicar com outros colegas, 
professores ou especialistas fora do próprio contexto do curso. 

Nível 8 

Internet como meio interactivo de 
formação para determinados 
alunos 

Alunos que possam ter dificuldades com horários ou de outra 
natureza utilizam a Internet como meio principal de formação. A 
assistência a sessões presenciais é esporádica. 

Nível 9 

O curso inteiro está na Rede e 
disponível para qualquer aluno 

Os conteúdos e recursos são disponibilizados na Rede e oferecem-
se inteiramente através deste meio a qualquer aluno, 
independentemente da sua localização. 

Nível 10 

O curso ou material on-line 
forma parte de uma ampla 
estratégia institucional 

O curso ou material on-line não é algo esporádico e integra-se num 
desenvolvimento estratégico mais amplo que inclui outro tipo de 
iniciativas neste âmbito. 

 
Tabela I: “A integração da Internet em dez níveis no contexto da educação superior”. 

 

 

 
 

2.2. AS GERAÇÕES DO “MERCADO” DE CONTEÚDOS DE E-LEARNING 
 

 
Carolina Rubio e Juan José Goñi (2001) realizam uma interessante síntese das fases pelas 

quais tem atravessado nos últimos anos o processo de integração da formação através das 

Redes. Este processo tem servido para a inovação e melhoria das redes e serviços 

telemáticos no geral. Estes autores desenvolveram as três seguintes tarefas: a utilização da 

linguagem HTML para a distribuição de documentos através da rede 

(www), acrescentando alguns recursos mais evidentes do que 

eficientes (“cafetaria”, “talão de anúncios”, etc.). Definitivamente: o 

conteúdo de e-learning é mais do que uma distribuição de textos 

através da Rede (e-reading). A incorporação de programas e 

ferramentas de autor multimédia provoca uma segunda etapa na 

qual se vão incorporando elementos multi – modelares (vídeo, som, imagem, texto, animação, 

…) com o objectivo de melhorar o aspecto gráfico e a interactividade dos conteúdos. 

Frequentemente este passo pressupõe uma forte componente tecnológica sobre a 

pedagógica, com os consequentes e esperados efeitos negativos para a finalidade formativa. 

Uma última “geração” de conteúdos que, não esquecendo dos erros cometidos, propõe um 

desenho de materiais em rede baseado na sensibilidade e capacidade de síntese, pesquisa e 

aplicação de standards e na sua adopção às necessidades específicas da instituição ou 

empresa. A soma de todos estes aspectos coloca-nos a necessidade de um marco 

estratégico, normativo, pedagógico e de investigação que questione aspectos críticos à volta 

da utilização da Internet como meio para a formação e a educação: É tudo tele – formável? 
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Quais são as directrizes básicas para o desenho e materialização de conteúdos digitais para a 

formação? Qual é o papel do docente? Que papel e quais são as expectativas que deve 

desempenhar o docente? 

Antes de tentar responder a estas perguntas, objectivo principal deste Guia, vamos tratar 

de dar uma visão de conjunto sobre os distintos “modelos” ou produtos e subprodutos 

disponíveis no mercado da formação através da Internet. 

A tabela que se segue divide-se em dois marcos: por um lado, horizontalmente, alguns 

parâmetros de análise dos diferentes modelos: o formato gráfico de distribuição de conteúdos, 

as qualidades instrutivas (próprias ou adaptadas de outras metodologias), a principal 

metodologia subjacente, a existência ou não de uma comunidade de aprendizagem, a 

existência de um tutor que dinamize e explore o rendimento dos alunos em termos de 

aprendizagem e, por último, o enquadramento de todos estes elementos dentro de uma 

estrutura que os integre: criação de conteúdos lineares, conteúdos multimédia e sua 

publicação numa plataforma virtual de aprendizagem. Por outro lado, verticalmente, e sem 

pretensões reducionistas, temos uma sequência de “modelos” que facilmente se podem 

encontrar na Internet e que vulgarmente se baptizam como e-learning. 

 

 
Formato 
Gráfico 

Qualidades 
Instrutivas 

Destaque 
Metodológico 

Comunidade 
de 

Aprendizagem 
Tutoria 

Formato 
Técnico-
Instrutivo 

Formação à 
distância 

“tradicional” 

Linha 
Editorial 

Próprias do 
Tele-Ensino 

Auto 
aprendizagem 

tradicional 
Limitada Papeis 

distintos 
Inexistente 

e-reading 

Word, 
PDF: 

mediante 
e-mail ou 
descarga 

Inexistente: 
Aprendizagem 

linear 

Exposição: 
não orientado 

à Auto 
aprendizagem 

Limitada Papeis 
distintos 

Inexistente 

Cursos 
on-line 

Word, 
PDF: 

mediante 
e-mail ou 
descarga 

Transferência 
da 

metodologia 
tradicional 

Auto 
aprendizagem 

tradicional 
Não 

Correio e: 
resolução de 

dúvidas 
Linear 

Formação 
on-line 

HTML, 
DHTML, 

PDF: 
mediante 
ambiente 
seguro 

Web Based 
Information e 
adaptado à 

matéria 

Semi-
Construtivista 

Sim, no 
contexto de um 
ambiente virtual 

de 
aprendizagem 

Papeis 
distintos 

Hiper texto 
/ Hiper 
media 

e-learning 

HTML, 
DHTML, 

PDF, 
SWF: 

mediante 
ambiente 
seguro 

Web Based 
Information e 
adaptado à 

matéria 

Semi-
Construtivista 

Sim, no 
contexto de um 
ambiente virtual 

de 
aprendizagem 

Integrado. 
Facilitador e 
dinamizador 

da 
aprendizagem 

Hiper texto 
/ Hiper 

media e 
Multimédia 
interactiva 

 

Tabela II: “Modelo de aprendizagem on-line: do e-reading ao e-learning” 
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| EXERCÍCIO 

 

 
1. Utilizando como referência a Tabela I de Bonk & Dennen, auto avalie o “nível” em que 

se encontra ou o departamento ou área em que se integra. Ponha por escrito quais seriam as 

suas aspirações: Até que nível pode e quer chegar? 
 

 

2. Identifique e analise um qualquer curso on-line que conheça e enquadre-o de acordo 

com a Tabela II. Apresente as suas próprias conclusões sobre o que se oferecia a priori teria 

uma correspondência com a realidade da metodologia e recursos reais. 
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3. APRENDIZAGEM ON-LINE: VANTAGENS 
 
 

| TÓPICOS 
 

3.1. “Internet é uma questão de ser, não de estar” 

3.2. A Estrutura 

3.3. Os meios e a interactividade 

3.4. A comunicação 

 

 

 

3.1. “INTERNET É UMA QUESTÃO DE SER, NÃO DE ESTAR”. 
 

 

Perante este lema tenciona-se destacar a importância do desenho de uma estratégia global 

para o desenvolvimento de modelos de negócio baseados na Rede: não se trata de publicar 

na Rede uma informação mais ou menos estruturada sobre a empresa, acompanhada de uma 

acção de marketing; trata-se de configurar um novo modelo empresarial onde os diferentes 

assuntos e factores relacionados (logística, produção, marketing, recursos humanos, finanças, 

etc.) se devem integrar e retro – alimentar adequada e sincronicamente de acordo com o novo 

meio. Na educação universitária deparamo-nos com uma situação muito semelhante. Não 

basta adoptar padrões e procedimentos “tradicionais” ao médio: é necessário fazer-se 

acompanhar os inovadores modelos formativos que se pretendem com uma estratégia global, 

tanto do ponto de vista administrativo como docente, com o intuito de adequar os objectivos 

(que no fundo serão os mesmos de há séculos, isto é, que o aluno/a aprenda) a novas 

condições que a tecnologia e as mudanças de hábitos e modos de trabalhar proporcionam. 

O objectivo deste tema é expor, com uma boa dose de realismo, as possibilidades que as 

novas tecnologias da informação e da comunicação nos oferecem no contexto da formação 

universitária. 

Passemos a descrever quais são, a priori, as vantagens que este novo meio nos oferece. 

Segundo Jonassen, a educação baseada na Rede (WBI: Web Based Instruction) estrutura-se 

à volta da utilização de hiper texto e das possibilidades de comunicação que são assíncronas 

(ou independentes) no tempo e espaço. A estrutura associativa, no-linear e hierárquica da 

Rede, unida ao uso dos elementos multimédia interactivos e aos recursos de comunicação, 

síncronos e assíncronos, possibilitam um ambiente único e variado de oportunidades de 

aprendizagem e exige um modelo instrutivo adaptado a esse singular contexto. Analisemos 

com maior detalhe estes três elementos principais: a estrutura, os meios e os sistemas de 

comunicação. 
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3.2. A ESTRUTURA 
 

 

O modelo da estrutura da memória (humana) parece estar configurada em blocos que 

estão significativamente ligados entre eles. Uns conceitos estão relacionados com outros, 

formando uma espécie de rede de forma não linear e hierárquica, de um modo similar às que 

as relações e hiper blocos se associam na Web. As listas de blocos que se podem encontrar 

na Internet podem estruturar – se de um modo semelhante ao de um modelo esquemático de 

memória. Um esquema consiste em relações associativas que representam um “corpo” ou 

conteúdo de conhecimento, isto é, o que “alguém” sabe de “algo”. O esquema interrelaciona-

se enquanto a sua forma de estrutura de memória, enquanto que a aprendizagem implica a 

reorganização dessas estruturas relacionais. Sendo certo que existe um determinado 

consenso aspecto (a correspondência formal entre os modelos cognitivos na memória e na 

estrutura da Web), este acordo não se mantém em relação à sua aplicabilidade a um desenho 

de formação. 

 

Este modelo proporciona, a priori: 

 

● Flexibilidade por parte do utilizador, na altura em que estabelecer o seu ritmo e 

estratégia de aprendizagem, e não para a mera memorização de conceitos, para além do 

desenvolvimento da capacidade de inter relação entre eles; 

 

● Possibilidade de acesso rápido e imediato a recursos complementares à 

aprendizagem (glossários, bases de dados, outros sítios Web com informação complementar, 

etc.) e maior facilidade para aceder em pouco tempo a textos dispersos; 

 

● Possibilidade de actualização contínua e imediata aos materiais; 

 

● Possibilidade de desenvolver uma estrutura relacional de dados orientada ao 

utilizador; 

 

● Possibilidade de integrar numa só estrutura dados de diversa índole: texto livre (dados 

não estruturados), redes semânticas (semi – estruturados) e tabelas (dados estruturados). 

 

 

 

3.3. OS MEIOS E A INTERACTIVIDADE 
 

 

A utilização do termo “hiper média” em vez de “hiper texto”, no momento da descrição da 

estrutura da Web, reflecte de algum modo a natureza “multimédia” da informação disponível. A 

estrutura da Internet não se compõe de relações entre textos (links / elos) ou partes de texto 

num mesmo documento (ancoras), mas sim um sem fim de meios (ilustrações, vídeos, 

imagens, sons,…). Este efeito possibilita a apresentação de situações de aprendizagem 

autênticas e simulações de efeitos reais: os meios devem ser normalmente interactivos. A 

interacção, uma das características básicas da educação, vê-se potenciada por este sistema. 
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Toda a aprendizagem é o resultado de um processo interactivo (outras pessoas, contexto 

próprio, outros contextos). 

 

Portanto, uma adequada utilização e integração de meios podem trazer as seguintes 

vantagens: 

 

● A riqueza dos elementos audiovisuais e, combinados com o potencial do computador, 

aumentam o interesse, realismo e utilidade ao processo de comunicação; 

 

● De acordo com alguns estudos, a retenção de informação por via auditiva (rádio) 

chega a 20%, por via audiovisual (TV), cerca de 40%. Mediante a informação que se adquire 

via audiovisual e com a qual é possível interactuar (como é o caso da Multimédia) consegue-

se reter cerca de 75%. 

 

● Interacção: Os utilizadores estão permanentemente activos ao interagir com os 

conteúdos, entre eles e com o professor à distância. Mantêm um alto grau de envolvimento 

com o trabalho. A versatilidade e interactividade do computador, a possibilidade de “dialogar” 

com ele, o grande volume de informação disponível na Internet, …, atrai – os e mantém a sua 

atenção. 

 

 

3.4. A COMUNICAÇÃO 
 

 

Na Internet encontra-se uma grande quantidade de sistemas de comunicação, tanto 

síncrona (chat, videoconferência, mensagens instantâneas, …), como assíncronos (boletim de 

notícias, bases de dados partilhadas, correio electrónico, …). Estes meios de intercâmbio de 

informação, tendo sempre presente que estão orientados para a aprendizagem de um 

conteúdo, estruturam três tipos de interacção: a que se produz entre o professor e os alunos 

(como grupo); a que se estabelece entre o professor e o aluno como individuo e, por último, a 

que se dá entre os próprios alunos. A escolha do tipo de comunicação mais adequada à 

situação de aprendizagem vai estar influenciada por certas variáveis: definição dos objectivos 

(conceptuais, de atitude ou comportamentais), tipo de conteúdos, características dos alunos 

(idade, nível prévio, conhecimento mútuo, …), etc. 

 

Os três aspectos assinalados: a estrutura, os meios e a comunicação, convergem no 

sentido de fazer com que a Internet seja um ambiente de aprendizagem único. Alguns autores 

assinalam que o desenvolvimento tecnológico da Internet aplicado à educação vai suportar 

uma revolução do mesmo nível do que na altura provocou a escrita ou a invenção da 

imprensa. 

 

As vantagens da comunicação através da Internet 

podem-se sintetizar nos seguintes pontos: 

 

● Com as ferramentas do tipo síncrono (mensagem 

instantânea, videoconferência, texto / audio-chat), é possível 

manter a comunicação em tempo real, adequar-se às  
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circunstâncias do ambiente e actualizar de forma imediata os conteúdos. 

 

● Com as hiper médias do tipo assíncrono (foros de debate, listas de distribuição, correio 

electrónico): a possibilidade de seguimento flexível dos temas e a sua melhor preparação e 

documentação, trabalho colaborativo e cooperativo, consultas pensadas e documentadas com 

o tutor. 
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4. APRENDIZAGEM ON-LINE: DESVANTAGENS 
 
 

| TÓPICOS 
 

4.1. Os pontos fracos da formação on-line. 
 

 

4.1. OS PONTOS FRACOS DA FORMAÇÃO ON-LINE 
 

 

“Pôr formadores à frente da formação em Rede, seria como pôr carteiros à frente do correio 

electrónico”. 
 

Temos tentado ressalvar a ideia de que a formação on-line exige um grande esforço de 

alteração de meios e recursos humanos, alteração que muitas vezes é inútil e saem frustradas 

as expectativas criadas, tanto do aluno/a como do formador. Para poder ter uma visão plena 

das reais possibilidades deste tipo de formação, é necessário estar consciente de certos 

requisitos e limitações que certamente teremos de enfrentar. Segundo Horton, podemos 

agrupá – los em 5 aspectos: 
 

1. A formação on-line requer mais trabalho que a “convencional” 

O uso adequado do correio electrónico, os foros, listas de discussão, etc. como ferramenta 

de consulta e personalização da formação, incrementa consideravelmente o trabalho do tutor. 

A falta de contacto pessoal provoca no aluno/a uma maior exigência de atenção. Este efeito 

parece diminuir a partir da terceira edição de um programa ou curso, já que o tutor resolve por 

antecipação e se antecipa aos alunos/as em muitas das questões que vão ser colocadas. No 

fundo da questão pode haver uma defeituosa orientação de instrução nos materiais do curso, 

que muitas vezes não deixa de ser uma versão electrónica simples de um material 

convencional. O desenho de materiais didácticos expressamente orientados para um meio 

virtual pode provocar uma alteração 4 vezes maior do que a que se requer para materiais 

dirigidos a formação presencial. 

A maior dedicação a materiais formativos ultrapassa o utilizador final: o aluno. A carência 

de feedback imediata e espontânea, linguagem corporal, tom ou voz, disposição física da aula 

e outro tipo de elementos presentes na formação presencial, devem ser substituídos em parte 

por um aumento do trabalho do aluno (pode rondar os 20% a 40%), mediante actividades de 

comunicação intensa: discussão on-line, resolução de problemas em grupo (virtual) ou 

individualmente e qualquer tipo de acção comunicativa que suponha um enriquecimento dos 

canais formativos do grupo ou face ao tutor. Tudo isto supõe que a formação do professor 

deve ser contínua, progressiva e actualizada, o que implica um custo a ter em conta na 

planificação dos encargos e estimativa de custos. 
 

2. A formação on-line exige um desenho instrutivo e produção de materiais 

específicos e adequados ao meio 

Nas primeiras fases da formação presencial, o professor pode moldar os objectivos do 

curso à situação real (em termos de nível previsto de aprendizagem) dos alunos/as. Este 
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aspecto torna-se mais complexo e difícil na formação on-line. Aprofundaremos este assunto 

nos pontos seguintes. 

 

3. Os requisitos técnicos da programação e desenho da interface incrementam a 

sensação de complexidade por parte do utilizador 

A utilização de um sistema de navegação mais aconselhado e as possíveis extensões 

necessárias para a visualização dos elementos multimédia, podem constituir barreiras 

intransponíveis para utilizadores menos hábeis ou pouco predispostos à utilização das novas 

tecnologias. Em alguns casos os alunos dedicam mais tempo à aprendizagem das 

ferramentas do curso ou a procurar soluções para dificuldades técnicas do que ao próprio 

processo de aprendizagem propriamente dito. As promessas, em muitas vezes não cumpridas, 

de disponibilidade de acesso à formação 24 x 7 (24 horas por dia todos os dias da semana), 

por falhas ou quebras dos serviços, ou acessos mal configurados, afectam a confiança dos 

alunos e alunas. À margem de uma situação mais inovadora da mudança tecnológica de cada 

momento, é necessário ajustar os standards temáticos e informáticos do programa formativo 

virtual ao standard mínimo e mais facilmente acessível por parte do utilizador. A 

disponibilidade de um sistema de ajuda, resolução de problemas e informação geral através 

do telefone parece colocar-se como um elemento necessário no momento actual. 
 

4. Nem tudo é tele – formável  

Muito embora grande parte dos conteúdos do conhecimento (humanísticos, técnicos, 

empresariais, …) seja adequada a este tipo de meio, a adaptabilidade de outros muitos não é 

tão clara. Por exemplo, as “competências básicas” na formação empresarial (liderança, 

negociação, …), as destrezas psicomotoras são exemplos claros das limitações da formação 

virtual. O planeamento prévio de um modelo combinado, em que o curso on-line seja um 

complemento eficiente do programa presencial, seja imprescindível se quiser optar por uma 

linha de formação mista. Esta situação de complementaridade pode abranger o âmbito 

universitário, onde podemos encontrar modelos presenciais com apoio virtual, ou situações 

inversas, programas formativos on-line com sessões presenciais intercaladas. Em qualquer 

dos casos torna-se imprescindível um desenho didáctico adequado à situação desejada, em 

que os alunos/as fiquem conscientes de quais das modalidades têm maior peso e exigem uma 

maior dedicação. 
 

5. A formação on-line desenvolve – se num contexto pouco favorável à 

aprendizagem 

As vantagens da educação à distância em termos de flexibilidade em espaço e tempo, 

chocam com o contexto físico em que se desenvolve: a casa e o lugar de trabalho provocam 

inúmeras distracções, fruto da liberdade de movimentos e variedade de actividades que o 

aluno/a pode desenvolver simultaneamente. No contexto da formação presencial, Zielinski 

aponta como uma grave dificuldade dos programas formativos on-line, o facto de que os 

empregados tenham de dispor parte do seu tempo livre e na sua própria casa, o que afecta o 

meio virtual: a Internet, que aumenta a possibilidade de distracção fora do programa formativo. 

Um adequado desenho pedagógico e gráfico dos conteúdos, especialmente orientado à 

sequência de objectos operativos e concretos, pode ajudar a concentrar a actividade dos 

utilizadores. Um último factor para ter em conta é a credibilidade que os alunos/as dão à 

informação alojada na Web, que muitas vezes não passa de ser um monte de opiniões 

infundadas e carentes de rigor científico, o que não ajuda precisamente a conseguir um 
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pensamento e opinião crítica e comparada, como meta geral de qualquer tipo de 

aprendizagem. 
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| EXERCÍCIO 
 
 
1. Complete a seguinte tabela, reflectindo sobre a conveniência ou inconveniência de 

desenvolver, adaptar ou migrar as suas actuais lições ou cursos (ou os do seu 

departamento ou área) através de um modelo de e-learning. O normal será criar 

“modelos mistos” presenciais – virtuais em função das vantagens que cada 

aproximação proporciona ao conjunto de cada lição. Faça uma marca na opção 

(Muito – Alguma coisa – Nada / Não) que mais se ajuste à sua situação. 

 

 Muito Alguma 
coisa Nada 

Actualmente existe um grande número de alunos matriculados nas lições 
do departamento e previsível que este número cresça ou estabilize. 

   

Normalmente um elevado número de alunos assiste às aulas 
presenciais. 

   

Os alunos têm alguma experiência na metodologia de aprendizagem à 
distância “tradicional”. 

   

A natureza dos conteúdos das lições facilita o trabalho autónomo por 
parte dos alunos. 

   

A metodologia utilizada (estudos de casos, consultas bibliográficas, …) 
facilita o trabalho autónomo por parte dos alunos. 

   

O trabalho colaborativo e em grupos é elemento importante para 
alcançar um alto domínio da aprendizagem.  

   

Existe um conjunto de materiais para autoavaliação que foram criados 
pelos professores ao longo dos anos. 

   

O nível e domínio das TIC’s na educação entre os professores do 
departamento relativamente alto, embora se adopte de modo esporádico 
e por iniciativa individual. 

   

Há um consenso geral entre os professores que a integração das TIC’s 
deve ser gradual e inevitável nos planos de estudo das disciplinas. 

   

Os meios próprios (departamento, cursos, professores, …) e os 
institucionais (universidade) propiciam o desenvolvimento de projectos 
de e-learning. 

   

 

Considerando este conjunto de perguntas como algo indicativo, poderemos orientá-lo da 

seguinte maneira: 
 

● Se a maior parte das respostas são “Alguma coisa” ou “Nada”, terá de ter paciência, 

procurando formas de uma progressiva integração de materiais ou conteúdos na Rede, 

fomentando a formação e captação dos professores, para além do financiamento para este 

tipo de projectos. São preferíveis pequenos projectos transversais (que envolvam vários 

professores), do que grandes projectos individuais. 
 

● Se obtiver um equilíbrio entre “Muito” e “Alguma coisa”, os problemas podem surgir por 

duas vias: os conteúdos ou materiais não se prestam à auto – aprendizagem (devemos tentar 

saber em que aspectos o e-learning pode suprir estas carências), ou talvez não haja 

“sensibilidade colectiva” de trabalho neste sistema, e que neste caso terá de se voltar ao tema 

da formação. 
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● Se a maior parte das respostas são “Muito”, ainda bem, encontra-se numa excelente 

predisposição para enfrentar um projecto de e-learning. Os capítulos que se seguem podem 

dar-lhe mais luzes sobre como enfrentar os problemas que pode ir encontrando. 
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5. A UNIVERSIDADE E AS NOVAS TECNOLOGIAS 
 

 
As grandes transformações sociais iniciaram quando a informação e o conhecimento 

começaram a converter-se em elemento central do funcionamento das economias nacionais e 

da economia mundial. 

O recurso económico básico, “o meio de produção”, já não é o capital nem os recursos 

naturais, nem a mão de obra,…, “é e será o saber ou o conhecimento”. No início do Século 

XXI, informação e conhecimento estão tão unidos que hoje em dia o referente histórico “capital 

– trabalho” foi substituído por “informação – conhecimento”. 

A globalização da economia, o uso intensivo das tecnologias de informação e o surgimento 

de novos modelos de comportamento, tanto no social como no empresarial, são aspectos 

essenciais de uma nova economia, caracterizada pelas suas fontes principais de riqueza são o 

conhecimento e a comunicação, perante os tradicionais recursos naturais e trabalho físico. 

Neste sentido, e como uma consequência directa da mudança das estruturas sociais, a 

situação que se nos apresenta é um reflexo das acções prioritárias que devemos considerar a 

curto e médio prazo, com o objectivo de tornar uma realidade o novo modelo educativo, 

formação e docente que se queira materializar no contexto universitário. 

Neste cenário, torna-se importante insistir na necessidade de planear e desenvolver novos 

modelos e vertentes para o envolvimento de todos os agentes envolvidos na construção de um 

modelo participativo e democrático de universidade, onde tanto o âmbito da docência como o 

da administração e serviços possam participar na tomada de decisões colegiais, desde as 

distintas visões e perspectivas que configuram o desenvolvimento de qualquer universidade. 

O futuro imediato confirma-nos este cenário: o Ministério da Ciência e da Investigação 

Científica estima que a população universitária irá reduzir nos próximos dez anos. O 

decréscimo demográfico registado durante os anos 80 já se começou a sentir nas turmas a 

nível universitário. Esta mesma informação aponta para algumas soluções possíveis. Uma 

delas resulta da implementação do “novo modelo de organização do ensino superior, no que 

respeita aos ciclos de estudo”, donde se realça: “A adequação deve traduzir-se numa 

apropriada reorganização das formações superiores tendo em vista a concretização dos 

objectivos do Processo de Bolonha, não podendo de modo algum, ser encarada como uma 

mera alteração formal”. O ensino superior está a preparar a grande transformação que se 

avizinha. Estas directrizes serão os pilares de sustentação da Universidade do futuro, uma 

universidade moderna que deverá ter em conta as novas circunstâncias. Outra das estratégias 

que pode propiciar este necessário processo de adaptação é resultante da preparação da 

estrutura universitária no sentido de oferecer formação de carácter virtual e à distância “para 

abranger os outros grupos e sectores da população”. Esta estratégia deve propiciar uma 

aproximação da universidade através de uma oferta pensada de acordo com a sociedade do 

conhecimento em que estamos imersos. Neste sentido, deve-se apostar na formação 

permanente dos profissionais, e reciclar os trabalhadores, quer se dizer “caminhar para uma 

universidade do Século XXI onde represente um papel importante na formação contínua”. 

As principais vertentes de actuação onde a universidade está directamente influenciada 

pelas novas tecnologias da informação e da comunicação são três: 

 

● Por um lado, tudo o que se refere a sistemas de gestão e administração, incluindo aqui 

não só os processos puramente administrativos sobre o exterior (sistemas automatizados de 
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matrículas, pagamentos, etc.) mas também os próprios sistemas de gestão interna, mediante o 

desenvolvimento de intranets, acesso a bases de dados, informação para o SAA e SAE. 

 

● Uma segunda vertente corresponde à edição e publicação electrónica da informação: 

a Web da universidade, as páginas realizadas pelos próprios departamentos, sistemas de 

comunicação interna como e-boletins, documentação do tipo corporativo ou de investigação 

distribuído em formato PDF ou HTML, …; como no caso anterior, a gestão desta informação 

terá carácter externo mas também interno. 

 

● Por último, a investigação e desenvolvimento de sistemas baseados e orientados pela 

tecnologia no âmbito da formação, a educação e o conhecimento: a gestão do conhecimento 

como base para o desenvolvimento de sistemas de formação virtual ou e-learning. 

 

A concretização deste conjunto de 

elementos configura num horizonte 

universitário um panorama atractivo e ao 

mesmo tempo complexo. O papel do 

docente universitário, deixando de 

permanecer à margem ou ficando à 

margem das suas actividades académicas, 

deve assumir um conjunto de acções mais 

atractivo metodologicamente, variado em 

oportunidades de actuação e rico em 

possibilidades de divulgação do 

conhecimento. A planificação e organização 

de um plano realista e actualizado de 

formação de formadores, no âmbito da 

aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação à educação superior, será um 

elemento essencial a ter em conta. Este programa deve responder aos restantes: por um lado, 

às necessidades objectivas que resultam dos objectivos estratégicos da instituição 

universitária em geral; e por outro, às carências específicas dos docentes no âmbito da 

tecnologia e informática aplicada à educação. 
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    LEMBRETE 
 

1. A Internet está a converter – se num meio potencialmente revolucionário no contexto da 

formação. A própria essência do meio, juntamente com a natureza do material publicado 

na Rede, permite aos utilizadores aceder a informação conforme os seus próprios 

interesses e não de estruturas preconcebidas. Isto implica uma maior autonomia ao 

processo de aprendizagem, mas também um maior grau de dificuldade, pelo que será 

imprescindível a figura do “professor” como condutor para orientar o aluno no modo como 

canalizar e assimilar a quantidade enorme de informação que tem de tratar. Daí a 

importância de se conseguir que todos os componentes da comunicação virtual 

interactuem entre si. 

 

2. Contudo, para que as transformações referidas surtam os efeitos desejados, não se trata 

de simplesmente mudar as “velhas atitudes” para um ambiente de Novas Tecnologias. 

Temos que ir mais além. Trata-se de impulsionar uma profunda alteração na concepção, 

desenvolvimento e investigação acerca das possibilidades das Novas Tecnologias no 

âmbito da formação e da educação, e de estruturar estas alterações em torno de um novo 

papel do professor. 

 

3. Estas novas funções e compromissos do professor, passam por um conhecimento das 

novas tecnologias e do valor indiscutível que proporcionam aos conteúdos académicos 

que são tratados, tendo como ressalva que o produto resultante seja atractivo no seu 

desenho, versátil na sua utilização, eficaz na sua aplicação e rigoroso na concepção e 

desenvolvimento dos conteúdos. 

 

4. A universidade, como referência máxima da geração do saber e do conhecimento e sua 

transmissão, deve liderar este processo, antecipando, planificando e desenvolvendo 

programas de formação e interacção das tecnologias de informação e da comunicação no 

contexto da educação superior. 
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CAPÍTULO 2 
 
PREOCUPAÇÕES A TER ANTES DE SE INVESTIR EM E-LEARNING 
 

       

     Objectivos 

 

● O aplicável … projecto individual ou projecto institucional? O primeiro tema atrai uma 

introdução aos pontos de partida radicalmente opostos. Por um lado, a consideração de 

um projecto institucional que exige a criação de equipas, serviços e apoios 

metodológicos e técnicos. Por outro lado, o impulso de projectos pessoais, cujo desenho 

e objectivos se deixam à iniciativa do corpo docente, reduzindo ao mínimo o impacto 

organizativo. 

 

● O mais difícil: tecnologia ou didáctica. Talvez o aspecto mais desconcertante na tomada 

de decisões seja a falta de perspectiva sobre o papel do didáctico e do tecnológico. Este 

assunto deve ficar claro desde o princípio, de modo a que se encontre o equilíbrio 

adequado e se possa adoptar uma estratégia de implementação. 

 

● O básico: os recursos. Na escolha do modelo institucional, tanto didáctico como de 

organização, o elemento mais forte acaba por ser o económico. Este tema oferece uma 

orientação básica para a elaboração de um pressuposto realista. Seria aconselhável 

complementar a sua leitura com a do tema Construção do Modelo, porque é este o 

factor determinante dos recursos que serão necessários. 

 

● O irrenunciável: a gestão do processo. Na medida em que na elaboração de cursos 

intervêm diversos agentes, a implementação de um sistema de formação on-line exige 

uma gestão por processos. Aqui sugere-se um esquema de trabalho sobre as fases 

fundamentais, desde o momento inicial (análise de necessidades e definição de 

objectivos) até se pôr em marcha os recursos. 

 

● O fundamental: o compromisso. Seja qual for o modelo escolhido e a planificação do 

projecto, a implementação de sistemas de formação on-line é um aspecto que 

pressupõe uma alteração cultural. Como tal, o previsível é que se encontrem fortes 

resistências e dificuldades. Este factor não se pode ignorar. E mais: desenhar um plano 

que não tenha em conta as possibilidades reais da instituição em geral, e do corpo 

docente em particular, seria um enorme sinal de ingenuidade. O tema, portanto, é de 

leitura obrigatória para quem pretenda enfrentar o processo de inovação. 
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| TÓPICOS 
 

    - O … DISCUTÍVEL? PROJECTO INDIVIDUAL OU INSTITUCIONAL?; 

    - O MAIS DIFÍCIL: TECNOLOGIA OU DIDÁCTICA; 

    - O ELEMENTAR: OS RECURSOS; 

    - O IRREFUTÁVEL: A GESTÃO DOS PROJECTOS; 

    - O COMPROMISSO DE UMA DECISÃO ESTRATÉGICA; 

 

O capítulo anterior foi uma introdução genérica à formação on-line. Agora vamos procurar – 

nos concentrar no âmbito universitário. Porque é que se restringe este guia à instituição 

académica? Não se pode aplicar a mesma perspectiva à formação on-line empresarial? Muito 

embora muitos dos elementos sejam comuns, quisemos reduzir o âmbito do tema. 

O maior trunfo da universidade é, sem dúvida, a sua enorme capacidade de transmitir 

conhecimentos. Essa transmissão tem sido, ao longo de Séculos, através de aulas. Só nas 

últimas décadas do Século XX é que se realizaram diversas experiências de formação on-line, 

preconizadas pela Open University inglesa. O nascimento da Internet, em 1992, iniciou uma 

nova era para as Universidades Abertas de diversos países, com diversas escolas e muitas 

universidades por todo o mundo. 

Contudo as circunstâncias de cada universidade, 

do seu corpo docente e dos seus objectivos 

institucionais são diversas. Os modelos de 

organização e gestão, e os recursos didácticos e 

tecnológicos proporcionam inúmeras possibilidades, 

que não são repetidas em todos os casos. O breve 

período de tempo que decorreu desde as primeiras 

iniciativas propicia um entusiasmo que às vezes é mal 

dirigido. O objectivo deste capítulo consiste em 

facilitar a reflexão e toma de decisões por parte de 

autoridades universitárias e da formação profissional 

(directores de departamento, catedráticos, reitoria, 

gerência, coordenadores de formação, formadores …) 

que procuram formulas para implementar um sistema próprio de formação on-line. 
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2.1. O … DISCUTÍVEL? PROJECTO INDIVIDUAL OU INSTITUCIONAL? 
 
 

| TÓPICOS 
 

2.1.1. Formação on-line como projecto individual. 

2.1.2. Formação on-line como projecto institucional 

2.1.3. Aspectos complementares 

 

 

| DOIS ASPECTOS COMPLEMENTARES 
 

No ambiente académico é frequente encontrar professores, grupos de trabalho e 

departamentos que gradualmente tenham introduzido o uso das novas tecnologias na 

docência. As iniciativas de colegas de outras universidades, em muitos casos de outros 

países, convertem – se em “fenómenos contagiosos”, que despoletam tanto o desejo de imitar 

como o de ultrapassar as experiências conhecidas. Este é o caminho que bastantes 

autoridades académicas consideram como o mais natural e apropriado para o 

desenvolvimento dos sistemas de formação on-line. 

Outro aspecto, totalmente distinto, tem sido o adoptado por instituições universitárias que 

incluem cursos à distância como parte importante da sua oferta educativa. Nestes casos, têm 

sido notáveis os esforços de sistematização à volta de modelos organizativos e didácticos. O 

formidável impacto e o êxito inicial desta fórmula estão a ser outros aspectos caracterizadores 

dos sistemas de formação on-line. O efeito de que este fenómeno se reproduza em momentos 

de redução do mercado educativo tradicional (maior número de universidades e decrescente 

procura por parte dos alunos), deu origem a diversas iniciativas neste sentido. Pelo contrário, a 

imaturidade do sector, a necessidade de alteração e a incerteza das empresas nacionais na 

“nova economia” são factores que inquietam este tipo de projecto, sem dúvida mais 

comprometedor e arriscado do que o que se referiu em primeiro lugar. 

 

Qual das formulas é a mais recomendável? O objectivo deste tema consiste em analisar as 

vantagens de cada perspectiva para uma determinada situação, e na consideração de uma 

possível alternativa intermédia. 

 

 

 

2.1.1. FORMAÇÃO ON-LINE COMO PROJECTO INDIVIDUAL. 
 

 

Esta opção parece a mais correcta para situações em que: 

 

● Os objectivos docentes prioritários concentram – se exclusivamente no âmbito do 

ensino presencial. A formação on-line entende – se como complemento da actividade 
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académica de cada professor: um prolongamento das classes presenciais, cujo conteúdo, 

estrutura, formato, extensão e objectivos têm de ser ditados por cada professor. 
 

● Formação on-line não se encara como uma possível fonte de ingressos. Neste caso a 

política institucional tenderá a reduzir os investimentos ao mínimo imprescindível. O mais 

recomendável, neste caso, será procurar que o corpo docente actue com autonomia, com os 

recursos económicos disponíveis em situações normais; o papel institucional limita – se a dar 

um apoio e a facilitar as ferramentas mínimas imprescindíveis para tornar possível esta tarefa 

(software, serviços de hosting, etc.). 
 

Inconvenientes: 
 

● O corpo docente recebe pouca orientação que, ainda para mais, se reduz a aspectos 

técnicos. Os recursos didácticos encaram-se como soluções tecnológicas associadas a 

determinados programas de Software. 
 

● Os esforços individuais, para dar conta de soluções adequadas a cada caso, 

proporcionarão, sem dúvida, exemplos importantes. No entanto a qualidade dos resultados 

será proporcionalmente inferior aos que se poderiam esperar de um trabalho mais profissional. 

Corre-se o perigo de nos termos de conformar com alguns standards pobres, diversos e 

limitados a um contexto interinstitucional, isto é, com poucas possibilidades de estar 

actualizado e de assumir ideias inovadoras. Às vezes o trabalho acaba por ser limitado à 

construção de uns apontamentos, mais ou menos ilustrados, das classes presenciais; e alguns 

aspectos de interesse: quem quiser alguma coisa, que procure. 

 

 

 

2.1.2. FORMAÇÃO ON-LINE COMO PROJECTO INSTITUCIONAL. 
 

 

Esta opção é escolhida nas seguintes situações: 

● Se deseja conseguir um alto nível de qualidade nos programas on-line, como 

representação da imagem da própria instituição. Os standards pedagógicos e técnicos são 

estabelecidos e supervisionados por profissionais que se dedicam a este objectivo. As 

melhores experiências internas e externas são estudadas e assumidas pelo do sistema. 

● A organização, coordenação, comercialização, desenho, etc., dos programas é 

confiada a um departamento específico que normalmente depende estruturalmente da área de 

gestão (dificilmente se pode ser assimilada por uma determinada área académica). 
 

Inconvenientes: 

● A criação deste departamento ou serviço exige uma alteração inicial e determinados 

gastos de gestão que nem sempre parecem prioritários. A solução mais habitual consiste em 

constituir uma entidade independente do âmbito académico, cujo funcionamento está 

submetido a critérios de rentabilidade. 

● A definição de um sistema institucional – modelo que inclui critérios comuns sobre a 

extensão, formato, estrutura, etc. – requer uma formação dos docentes coerente com o 

modelo. Na realidade, este aspecto pode ser considerado como um inconveniente, enquanto 

limitativo da iniciativa individual dos docentes, mas também tem muitas vantagens. 
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2.1.3. ASPECTOS COMPLEMENTARES. 
 

Os dois sistemas anteriores – referidos em traços gerais – não se devem considerar 

antagónicos. Certamente, a opção mais lógica dependerá dos objectivos em que pretende dar 

maior ênfase. Sob o nosso ponto de vista, o ideal seria permitir a coexistência de ambas as 

abordagens ou, se necessário, encontrar uma terceira via intermédia: 

● Promover a elaboração de programas autónomos, mas com uma orientação 

institucional (departamental ou facultativo) que assegure uns mínimos de qualidade aceitáveis. 

Seria aconselhável uma auditoria ou supervisão externa para sugerir melhorias. 

● Proporcionar informação e formação técnica e didáctica de acordo com os objectivos e 

necessidades de cada projecto. 

 

Esta terceira via requererá um apoio externo – contratação de profissionais para a 

transformação de materiais, administração de plataformas, etc. –. A sua vantagem mais 

importante é que requer uma alteração mínima, destinada sobretudo a preservar a coerência e 

qualidade dos cursos. A desvantagem é que se geram menos sinergias à volta de objectivos 

comuns e, também, que os custos de contratação externa “parecem” mais elevados (devemos 

chamar à atenção para o facto de que as aparências enganam: os gastos estruturais 

abrangem um sistema muito maior do que aqueles que os resultantes de alterações pontuais 

impostas pelos projectos específicos). 
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| EXERCÍCIO 
 

 

 

Qual é a orientação que pensa ser mais apropriada para as seguintes modalidades de 

formação on-line? 

1. A formação on-line tem unicamente como função o complemento de aulas ou sessões 

presenciais e tradicionais. 

2. Pós-graduação de 34 módulos. 

3. Frequência opcional de 4 créditos (10 horas cada), como complemento de um plano 

de estudos tradicional (presencial). 

 

Conteúdos: 

A. Proporciona-se formação técnica aos docentes para que possam elaborar as suas 

próprias páginas Web, documentos PDF, questionários on-line, etc. 

B. É imprescindível uma formação didáctica homogénea e sistemática, com o apoio de 

guiões e protocolos que assegurem a coerência dos conteúdos. 

C. Não é preciso elaborar nenhum modelo de curso: cada professor segue a metodologia 

que julga mais apropriada. 

D. Os professores deveriam receber uma formação técnica avançada, que os capacite 

para a elaboração de páginas Web dinâmicas com alto grau de complexidade. 

E. Os docentes não necessitam de conhecimentos técnicos relativos à Internet e sobre a 

aprendizagem em espaços virtuais. 

F. Necessita-se de um serviço técnico especializado, interno ou externo à instituição, 

para a transformação e gestão dos materiais. 

 

Respostas sugeridas: 

1. A e C. Cada professor calcula o que mais lhe convém para o seu módulo. Nestas 

situações, dificilmente será viável um sistema de trabalho em série. O apoio técnico pode 

converter-se num pesadelo para os membros do serviço técnico. Não parece necessário um 

modelo concreto: um determinado professor decidirá elaborar questionários on-line; outro, pôr 

à disposição dos seus alunos material que possam descarregar para os seus computadores; 

um terceiro, abrir uma conversação on-line sobre um determinado tema, etc. 

2. B e F. O elevado número de professores, com capacidades e limitações muito 

diferentes, requer um tratamento sistemático que assegure uns determinados standards de 

qualidade metodológicos e técnicos. 

3. A. Ao contrário do que é requerido na primeira modalidade (1), a elaboração de um 

módulo on-line necessita de um modelo. Poderá ser simples, único e pessoal; mas tem de 

existir. Qualquer programação reflecte, de algum modo, um “modelo” didáctico. 

 

Outros: As opções D e E não têm nenhuma aplicação. Um docente sem conhecimentos 

mínimos das possibilidades técnicas está incapacitado para elaborar conteúdos de formação 

on-line: é um “sábio mudo”. Em situação contrária encontra-se quem pretenda estar 

permanentemente actualizado em relação a todas as aplicações multimédia: salvo o caso de 

que a sua especialização seja precisamente essa, dedicará demasiado tempo à tecnologia, 

que se supõe ser uma ajuda o exercício da docência. 
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2.2. O MAIS DIFÍCIL: TECNOLOGIA OU DIDÁCTICA 
 
 

| TÓPICOS 
 

2.2.1. Didáctica elementar 

2.2.2. Didáctica no ambiente virtual 

2.2.3. Tecnologia elementar 

 

 

| UM REINO DIVIDIDO 
 

Um sistema eficaz de formação on-line é, sem a menor hipótese de dúvida, o fruto do 

envolvimento resultante de duas áreas: 

 

● Didáctica: como ensinar uma matéria num contexto de aprendizagem e com objectivos 

determinados. A gestão do conhecimento pode considerar – se parte deste âmbito ou, se 

preferir, como uma disciplina complementar. 

 

● Tecnologia: suporte que torna possível a comunicação, portanto, a aprendizagem. 

 

Enquanto esta análise parece óbvia, a implementação de 

sistemas de formação on-line tem sido liderada quase que 

exclusivamente pela inovação tecnológica. Entende – se que tenha 

sido assim, pois torna – se fácil pressupor um certo domínio da 

didáctica por parte dos especialistas em conteúdos – professores 

universitários com experiência – e deixar – se levar pela atracção do 

tecnológico. A auréola da novidade, prestígio e hermetismo das 

linguagens e programas informáticos aumentou devido ao 

desconhecimento profundo da sua realidade, evolução e riqueza. 

Por outro lado, o impulso mais decisivo para estes sistemas resulta 

do contexto técnico e empresarial. O docente interessado em apanhar este comboio tem 

concentrado os seus esforços na aprendizagem das novas tecnologias. 

 

O objectivo deste tema é analisar os conhecimentos mínimos que deveriam possuir os 

especialistas em conteúdos – professores –, para assim determinar a formação que seria 

recomendável. 

 

 
2.2.1. DIDÁCTICA ELEMENTAR. 
 

 

Do ponto de vista teórico, pareceria lógico pedir aos profissionais da educação uma 

preparação didáctica mínima. Esse objectivo requer experiência e estudo. Observe a seguinte 

tabela em pormenor. Trata – se de um resumo esquemático (simplista, sem dúvida) das 
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tarefas de docência aconselhadas pelas teorias da aprendizagem mais conhecidas. Se 

encontrar dificuldades em compreender o seu significado, aconselhamo – lo a ler alguns 

artigos mais amplos (pode encontrar referências na bibliografia). 

 

Instrução programada Construtivismo 

Os conteúdos da aprendizagem dependem da 
experiência e perspectivas do professor. 

O professor formula os objectivos da aprendizagem. 

A informação organiza-se em pequenas unidades. 

A avaliação dos alunos faz-se de forma contínua, para 
assegurar que dominem os conhecimentos desejados 
antes de passar à etapa seguinte. 

As respostas desejadas são reforçadas com o 
correspondente feedback. 

O ritmo do progresso dos alunos é marcado pelo 
professor. 

Os conteúdos da aprendizagem dependem da 
experiência e necessidades dos alunos. 

O professor cria oportunidades para que os 
alunos se confrontem com as suas 
experiências anteriores. 

O professor sugere actividades que ajudem 
os alunos a estruturar o seu conhecimento. 

Recomendam-se actividades de resolução de 
problemas e estudo de casos reais. 

Recomendam-se actividades que fomentem a 
interacção e colaboração (com outros alunos 
e com o professor). 

 

Qual das teorias é a mais recomendável? Dependerá, em cada caso, da matéria, dos 

objectivos, dos alunos, … Cada aproximação traz valores positivos, que se têm de saber 

traduzir para a prática. 

 

 

 
2.2.2. DIDÁCTICA NO AMBIENTE VIRTUAL. 
 

 

O ambiente virtual tem as suas peculiaridades; mas a variedade de situações, orientações, 

objectivos, métodos, etc., é ainda maior do que na aprendizagem presencial, pelo que por 

maioria de razão convém ouvir as opiniões individuais. Parece – nos que, como plano geral, 

uma orientação mista é a mais adequada: 

 

Etapa do desenho 
instrutivo 

Perspectiva Estratégia 

Análise Construtivista Elaboração e utilização de um questionário para investigar 
as características e motivações dos participantes. Os 
resultados servem para orientar os objectivos do curso de 
acordo com as necessidades dos alunos. 

Desenho Instrução 
programada 

Sequência (por semanas, sessões, temas) segundo as 
limitações de tempo e recursos. 

Desenvolvimento Construtivista Desenvolvimento do material de estudo sob a forma de 
guião, sem excesso de conteúdo, para que o aluno 
construa a sua própria aproximação ao tema. 

Utilização de encadeamentos que permitam aprofundar e 
explorar os temas de maior interesse pessoal. 

Ênfase no desenvolvimento de actividades em grupo para 
facilitar a interacção e a participação. 

Actividades de revisão crítica por parte de colegas. 

Criação de um ambiente de aprendizagem que permita a 
simulação de competências que tenham de exercitar os 
alunos a aplicar os seus conhecimentos na vida real. 
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Avaliação Construtivista e 
instrução 
programada 

A avaliação deve medir o benefício das competências e 
objectivos propostos para o curso através de exames 
tradicionais. Mas também deve ter em conta a criação de 
conhecimento individual através da participação em 
trabalhos em grupo, actividades, etc. 

 

 

 
2.2.3.TECNOLOGIA ELEMENTAR 
 

 

O especialista em conteúdos necessita, pelo menos, de uma certa desenvoltura no uso de 

ferramentas informáticas: 

 

● Navegação pela Internet, utilização de correio electrónico e alguma experiência em 

foros de debate de chat. 

 

● Domínio suficiente de Word como criar tabelas, listas e trabalhar com estilos sem 

converter o documento num pandemónio de caracteres. 

 

● Conhecimento básico de algum programa que permita a manipulação de imagens e a 

criação de gráficos. 

 

Estes requisitos são imprescindíveis: 1) para entender conceptualmente as possibilidades 

da formação on-line; 2) para trabalhar em equipa e poder proporcionar, se não for material 

acabado, pelo menos que seja reconhecível e manipulável. 

Logicamente, os conhecimentos descritos são totalmente insuficientes para se proceder à 

transformação de conteúdos, pelo que a equipa de especialistas deve ser completada por um 

serviço técnico. 

 

 

| TECNOLOGIA AVANÇADA: UM HORIZONTE SEM LIMITES 
 

As recomendações sugeridas neste tema partem do princípio “cada macaco no seu galho”. 

Parece – nos que todos os especialistas em conteúdos devem receber formação didáctica 

apropriada para o ambiente virtual (segundo o modelo de curso institucional), e que todos 

devem possuir um domínio básico da tecnologia. 

Ora bem, há inconveniente em, por razões organizacionais ou por interesse profissional, os 

especialistas em conteúdos assumirem competências técnicas? (transformação de conteúdos, 

inserção na plataforma, administração do curso, etc.). Sim. O maior inconveniente é que, neste 

âmbito, praticamente não tem limites. Por isso, as prioridades devem estar muito bem 

definidas. 

Qual é o nível técnico que os professores podem esperar ter de atingir? Seja realista. Em 

princípio, o nível que se pode pedir é o de utilizador, isto é, o básico. Insuficiente? Se acredita 

que não basta, observe a seguinte tabela: 
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Nível médio Nível avançado 

Uso de um programa de criação de páginas 
Web: Front Page, GoLive, Dreamweaver, … 

Domínio de HTML (ou melhor, XHTML). 

DHTML: conhecimento de JavaScript e CCS 

Elaboração de PDF’s (com Acrobat) Domínio de programas de processamento que 
permitam dimensionamento e transformação rápida 
para PDF, HTML, … (como o FrameMaker) 

Linguagens estruturáveis e de transformação (XML, 
XSLT, …) 

Imagens: nível de utilizador de programas de 
tratamento de fotografia (Photoshop), imagens 
vectoriais (Freehand) ou ambos (Fireworks). 

Nível profissional no uso de programas de imagem. 

Manipulação e criação de ficheiros de som, vídeo, 
etc., e programas para a criação de multimédia 
(Director, Flash, …) 

Nível de utilizador para trabalhar com a 
plataforma. 

Nível de programador para o uso, manipulação e 
modificação da plataforma. 

Dependendo das necessidades, programas 
integrados do ambiente Ofice: PowerPoint, 
Access, Excel 

Dependendo das necessidades, bases de dados em 
Web (com linguagens ASP, PHP, JSP). 

Outras linguagens de programação: Perl, C++, 
Java, … 

Conhecimentos de hardware. 

 
Um nível técnico médio é o desejável e pode – se apoiar e incentivar, no entanto não se 

deve impor. Devemos lembrar – nos que o uso dos programas mencionados – mesmo que 

sejam só alguns deles – requer muitas horas de formação e experiência pessoal. 

 

O nível técnico alto deverá ser controlado por profissionais. 
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2.3. O ELEMENTAR: OS RECURSOS 
 
 

| TÓPICOS 
 

2.3.1. Uma escolha equilibrada 

2.3.2. Investimentos e custos 

2.3.3. Inscrições 

 

2.3.1. UMA ESCOLHA EQUILIBRADA. 
 

 

Quanto custa por em marcha um curso de formação on-line de 6 créditos (60 horas)? Esta 

é a pergunta “chave”. A resposta pode variar entre “x” e “20x”, ou mais. Depende de uma 

grande variedade de factores: a infra-estrutura disponível, o rendimento dos professores, a 

complexidade dos conteúdos (com ou sem imagens, recursos dinâmicos, de vídeo, áudio, 

etc.), o desenho, as horas de tutoria, a administração, o apoio técnico e didáctico, … Contudo, 

a pergunta está mal formulada. O correcto seria dizer que modelo de formação on-line 

devemos adoptar para que, considerando as circunstâncias institucionais existentes, o 

financiamento disponível e a receita prevista. Será que os mesmos cobrem a mudança e os 

gastos, e alcançam os objectivos didácticos e económicos desejados. É, sem dúvida, uma 

frase complexa; mas menos ingénua e mais realista que a pergunta inicial. 

Os cursos atractivos e eficazes são mais caros do que os medíocres, mas a médio prazo 

geram procura e, portanto, um retorno que justifica a mudança, superior ao que se pode obter 

de cursos medíocres, para além da deterioração da imagem da instituição e gerar 

descontentamento entre os seus colaboradores, não atrai novos alunos e acabam por sair 

mais caros. Por outro lado, os resultados institucionais devem considerar não só o custo do 

investimento, como também o custo resultante da “perca de oportunidade”: perca de imagem, 

oportunidade, negócio, etc. 

O objectivo deste tema é ajudar a avaliar os factores económicos básicos que intervêm 

num sistema de formação on-line. 

 

 

 

2.3.2. INVESTIMENTOS E CUSTOS. 
 

 

Para facilitar a análise, dividimos os requisitos em blocos, todos eles necessários. A equipa 

de pessoas envolvidas no projecto pode ser interna – da própria organização – ou externa – 

contratação: o pressuposto deve contemplar sempre os custos associados, directos ou 

indirectos. 

 

1. Planeamento do projecto: modelo do próprio curso 

 Antes de entrarmos na elaboração de cursos, é preciso definir o modelo – ou os 

modelos – de curso que se pretende desenvolver. Esta necessidade torna – se mais evidente 

à medida que o número de cursos e as pessoas envolvidas no processo seja mais elevado. O 
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modelo do curso próprio de cada instituição e válido para um conjunto de acordo com o tipo de 

alunos, matérias, requisitos institucionais, objectivos e recursos tecnológicos e económicos. 

Portanto, o modelo (os modelos) de curso de cada instituição vem a ser o projecto 

arquitectónico que fixa e garante o êxito do projecto. 

 
2. Elaboração de conteúdos dos cursos 

 Os especialistas em conteúdos – internos ou externos à instituição – devem receber 

uma formação adequada sobre o modelo próprio do curso – estrutura, extensão das lições, 

tipos de exercícios, interactividade, estilo, etc. –.Esta formação irá garantir a homogeneidade, 

coerência e eficácia dos conteúdos, visto que a redacção dos conteúdos para a formação on-

line tem umas características próprias que diferem substancialmente da elaboração de 

conteúdos para outros meios. Em princípio, para a elaboração de conteúdos seria suficiente 

com um certo domínio de um editor como o Word e, se for o caso, de alguma ferramenta de 

tratamento de imagens. 

 
3. Transformação tecnológica dos conteúdos 

 Os custos de transformação de conteúdos para formatos Web – HTML, Flash, … – 

dependem do grau de complexidade que o modelo do curso determina. Se o serviço 

responsável por este trabalho é interno, terá de reflectir os custos com hardware e software. 

 Tal como com a elaboração dos conteúdos, o encargo com vários cursos permite 

reduções significativas nos custos. 

 
4. Inserção de cursos na plataforma 

 Uma vez redigidos e transformados, os cursos estão prontos para ser oferecidos aos 

alunos. Para isso é necessário incorporá-los na plataforma (software que organiza os cursos, 

facilita a comunicação dos alunos e regista a sua actividade). Cada vez há mais plataformas 

disponíveis no mercado. São centenas (visite a página http://www.edutools.info para ter uma 

ideia). 

 A aquisição de uma plataforma pode ser feita mediante uma compra ou pagamento de 

uma inscrição pela sua utilização. Os responsáveis pela instituição têm de avaliar as 

vantagens e desvantagens de cada opção. 

 
5. Tutoria e administração dos cursos 

 Uma vez alojados os cursos, temos de contar com pessoal que cumpra duas funções: 

 

● Tutoria dos alunos (levada a cabo pelos especialistas que tenham desenvolvido os 

conteúdos ou por outros professores); 

 

● Administração da plataforma (entregue a um serviço interno ou subcontratado). 

 Os tutores mantêm uma relação on-line com os alunos através da plataforma, ou 

também em sessões presenciais se se tratar de cursos mistos. Em função do modelo de curso 

e da sua duração, assumem diferentes tarefas. A dedicação necessária servirá de base para 

que os responsáveis pelo projecto avaliem os respectivos custos. 

 

 
6. Difusão e comercialização 
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 Os cursos on-line, como os tradicionais, não são rentáveis sem alunos. Uma verdade 

de La Palice, mas que não pode ser ignorada. Sobretudo, se desejarmos alcançar novos 

mercados geográficos. 

 
7. Actualização 

 Um dos aspectos frequentemente esquecidos, na hora em que se calculam os custos 

directos sobre o desenvolvimento de um programa de formação on-line, é o relativo à 

actualização. Este ponto sobre encargos pode ser abordado em relação a quatro perspectivas: 

Actualização e validação de conteúdos: Determinados tipos de conteúdos “caducam” 

desactualizam-se e precisam de uma renovação quase contínua. Os relacionados com as 

novas tecnologias ou áreas científico – técnicas de ponta exigem uma validação permanente, 

mais do que outras matérias de natureza mais “clássica” (história, arte, literatura, …), 

requerem uma actualização muito menor. Se o processo de renovação é uma simples 

actualização dos dados ou informação pontual (incorporação da última legislação sobre um 

tema, por exemplo), sem necessidade de “retocar” o índice e estrutura global de conteúdos, 

podemos calcular um custo de entre os 10% a os 20% do preço que inicialmente se paga ao 

autor pelos conteúdos. 

Actualização do desenho gráfico: Internet é um mundo em permanente mudança e 

exige uma contínua melhoria de interface e aspecto gráfico, de acordo com as tendências de 

cada momento. Esta actualização deve ser coerente com o conjunto da imagem corporativa do 

portal. No entanto, já se sabe, no equilíbrio é que está a virtude: não desenvolva um ambiente 

gráfico demasiado “in”, nem demasiado “out”. 

Actualização do desenho instrutivo: o pôr em prática um programa de formação e a 

interacção dos alunos com conteúdos permite comprovar a eficácia do desenho instrutivo que 

se adopta para cada uma das actividades e no conjunto da sequência geral da formação. 

Fruto desta informação surgira a oportunidade de se redesenhar algumas das actividades ou, 

se necessário, a metodologia global onde nos baseámos. 

Actualização técnico – instrutiva: o referido em relação ao ponto anterior pode levar-

nos a tomar a decisão de alterar o formato técnico sobre a forma como se desenvolveram as 

actividades ou tarefas. Por exemplo, passar de uma descrição textual apoiada por imagens 

para uma animação multimédia interactiva, ou de uma sequência linear em PowerPoint para 

uma um tutorial interactivo com DHTML, etc. Evidentemente que devemos ter presente o 

importante incremento económico que este tipo de alterações acarreta. Tal como noutras 

situações, tem de se considerar a possibilidade de, gradualmente, realizar a formação 

necessária para que passem a ser os próprios docentes a desenvolver este tipo de aplicações. 

 

 

 

2.3.3. INSCRIÇÕES. 
 

 

Alguns dos temas que se acabam de abordar têm um carácter de “mudança”. Isto é 

importante: um projecto de formação on-line pode provocar umas mudanças iniciais que não 

se consideram na formação presencial; no entanto os gastos fixos e de estrutura são mínimos. 

Portanto, sem ir mais longe, no edifício que “não” tem que ser construído, ou nas horas de 

docência que se suprimem perante a parte de auto aprendizagem. As mudanças não devem 
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repercutir efeitos na primeira edição de um curso, mas ao longo de diversas edições, 

normalmente de vários cursos. 

 

1. Matrícula de alunos 

 Calcule as inscrições directas provenientes de alunos externos. Tratando-se de alunos 

internos (formação para o próprio pessoal), considere a quantidade equivalente ao que 

custaria ter de recorrer a formação externa, com o sistema tradicional, ao longo de várias 

edições. 

 

2. Venda do produto formativo 

 Em função dos conteúdos dos cursos, é muito possível que o conjunto seja de 

interesse para determinadas empresas ou instituições que não sejam “concorrência” directa da 

organização, e com as que possa chegar a acordos vantajosos para ambas as partes. 

 

3. Publicidade ou financiamento 

 Há quem considere este aspecto assunto indigno do âmbito educativo. Os anos vão 

mudando esta perspectiva. Considere-o. 

 

4. Subsídios 

 Se o seu projecto é inovador, ou se tem um interesse público, não será difícil contar 

com ajuda, públicas ou privadas. 

 

5. Reutilização 

 Os elementos formativos são um activo da sua organização. Na medida em que o 

sistema de elaboração permita uma certa autonomia dos temas ou unidades didácticas, 

poderá vir a reutilizar esses elementos noutros cursos e em acções formativas distintas. 
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| COMO ELABORAR UMA PREVISÃO 
 

O esquema que se segue pretende servir de “base” para a elaboração da sua previsão. 

Cada organização é um mundo: considere-o como uma simples ajuda, uma base de trabalho. 

Terá de o adaptar e completar de acordo com o seu caso concreto. 

 1ª edição 2ª edição 3ª edição 

Inscrições  

Matrícula de alunos    

Início da formação interna do pessoal    

Venda ou acordo com outras instituições    

Publicidade ou financiamento    

Subsídios ou ajudas    

Reutilização    

- Em cursos on-line    

- Em formação presencial    

- Em publicações (manuais e artigos)    

- Em subscrições de serviços de actualização    

    

Investimentos e gastos 

Direcção e coordenação do projecto Maior parte, investimento 

Desenho instrutivo (modelo) Investimento 

Desenho gráfico (+ direitos de autor, desenhador, …) Investimento 

Plataforma (acesso ou compra + personalização) Investimento e gasto 

Formação: autores, tutores, administradores, … Investimento 

Elaboração de conteúdos (direitos de autor, …) Investimento 

Direcção académica (professores, tutores, conteúdos) Investimento e gasto 

Hardware e Software Investimento 

Transformação tecnológica de conteúdos Investimento 

Inserção dos conteúdos na plataforma Investimento 

Actualização (conteúdo, desenho, …) Gasto 

Administração técnica (actualizações, informações, …)    

Administração académica (altas e baixas, cobranças, …)    

Tutores    

Difusão e publicidade    
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2.4. O IRREFUTÁVEL: A GESTÃO DOS PROJECTOS 
 
 

| TÓPICOS 
 

2.4.1. Gestão por processos 

2.4.2. Funções e metas 

 

 

2.4.1. GESTÃO POR PROCESSOS. 
 

 

O pôr em marcha um projecto de formação on-line requer um bom 

desenho inicial. A complexidade do projecto pode requerer a intervenção 

de especialistas em diversas áreas. Contudo, quando se trata de 

projectos restritos a poucas lições, uma boa partes das tarefas serão 

assumidas, normalmente, por uma equipa reduzida. Seja qual for a 

situação, os passos que se sugerem em relação a este aspecto deverão 

ser de “execução obrigatória”. Poderá variar a extensão, número de 

pessoas envolvidas e a dificuldade de cada fase; no entanto o conteúdo 

do processo e dos seus sub-processos serão muito semelhantes 

independentemente dos casos a tratar. 

 

O objectivo deste tema consiste em sintetizar o processo operacional de um sistema de 

formação on-line. 
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2.4.2. FUNÇÕES E METAS. 
 

No esquema são assinaladas as principais funções e metas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço 
técnico 

Desenho 
gráfico 

Gestão 
do projecto 

Gestão 
académica 

Desenho 
instrutivo 

Transformação 
para suporte 
electrónico 

Análise de 
necessidades e 

objectivos 

Proposta 
de 

desenho 

Elaboração 
do 

MODELO 

Proposta 
de 

plataforma 

Bases de dados 
de imagens / 

desenho / 
fotografia 

Acordo com 
especialistas 
em conteúdos 

Formação de 
especialistas no 

MODELO 

Adaptação de 
exemplos de 
conteúdos 

Homologação 
de 

especialistas  

ELABORAÇÂO 
DE 

CONTEÚDOS 

Acordo  
com 

tutores 

Formação 
de tutores 

para os cursos 

Instrução 
elementar para 

os alunos 

Arquivo e 
gestão 

documental 

Vº 

Vº 
Bº 

 
Validação 

dos 
exemplos 

Vº 
Bº 

Gestão 
da 

formação 

 CURSOS 

Vº 

Inserção 
na 

plataforma 

Vº 
Bº 

Gestão econ., 
administrativa, 
comercial, … 

Gestão 
da 

plataforma 
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Tanto os pressupostos como as tarefas têm de se adaptar às circunstâncias particulares. 

Por exemplo: 

 

● A sua instituição dispõe de uma plataforma, será o modelo de desenho instrutivo quem 

se tem de adaptar às condicionantes da plataforma, e não o contrário; 

 

● O esquema poderá ser enriquecido com mais funções (comercial, administrativa, 

qualidade, …) ou simplificado até um mínimo de equipas (direcção de projecto e académico, 

quer incluem o desenho instrutivo, e serviço técnico); 

 

● A análise de necessidades e objectivos pode incluir um amplo conjunto de tarefas: 

estudo de mercado, relações institucionais internas, recursos disponíveis, experiências 

anteriores, etc. 

 

 
| PLANEAMENTO DO PROJECTO 
 

A direcção do projecto deve planear cada a uma das fases com o maior detalhe possível. O 

quadro que se segue pode-lhe ser útil, como orientação: 

 

Tarefa Responsável(eis) 
Vº Bº 

(indicar 
quem) 

Recursos Prazo 

1. Análise das 
necessidades 
institucionais e de 
formação. Pressuposto, 
objectivos e 
condicionantes. 

  Informações / estudos 
de mercado / 
informações / 
consultoria 

 

2. Modelo de cursos de 
formação: guia 
didáctico, recursos 
técnicos, quadros. 

  Ponto de partida: 1 
(versão 1.0). 

Deve integrar: 3 
(versão 1.1). 

 

3. Desenho gráfico e 
recursos técnicos. 

  Ponto de partida: 2 
versão 1.0). 

 

etc.     

     

 
A sua tarefa será completar o quadro com o maior detalhe possível. Se não for capaz de o 

fazer, não se preocupe. Quando tiver uma visão completa de todos os temas, então será 

capaz. 
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2.5. O COMPROMISSO DE UMA DECISÃO ESTRATÉGICA 
 
 

| TÓPICOS 
 

2.5.1. Os cursos on-line: mais um projecto? 

2.5.2. Novas directrizes e suas consequências 

2.5.3. O exercício prudente da liderança 

 

 
2.5.1. OS CURSOS ON-LINE: MAIS UM PROJECTO? 
 

 
Iniciar um projecto de formação on-line, por mais pequeno 

que seja, tem um elevado número de implicações que convém 

considerar em pormenor. Ás vezes quer minimizar-se a 

complexidade inerente a um curso deste tipo; mas parece-nos 

que essa é uma má estratégia. A realidade é que qualquer 

projecto que envolva a integração das novas tecnologias na 

educação supõe uma mudança cultural, isto é, um objectivo e 

um modo de trabalhar diferente do tradicional. Uma mudança 

destas características é acompanhada de manifestações de 

cepticismo, críticas e resistência. 

O objectivo deste tema consiste dar a perceber a 

importância da liderança para o pôr em marcha um projecto 

de formação on-line. 

 

 

 

2.5.2. NOVAS DIRECTRIZES E SUAS CONSEQUÊNCIAS. 
 

 
1. Processo de ensino – aprendizagem relacionado com o aluno 

O protagonista do processo é o aluno. Isto faz com que a “auto aprendizagem” adquira um 

papel relevante e que o professor passa a desempenhar uma função de “orientador” (tutor, 

orientador, moderador, etc.). Portanto, tem de se proporcionar aos alunos um material muito 

bem estruturado, ordenado em sequência e complementado com exercícios que facilitem o 

seu trabalho: um material bem acabado. Desta forma, o professor poderá concentrar-se no 

apoio aos alunos de forma individualizada ou em grupos, em dirigir experiências e actividades, 

em actuar como catalisador. 

 

Resistências típicas – Os professores estão habituados a ser o centro das atenções no 

processo de aprendizagem. A maior parte da actividade educativa consiste lições magistrais. 

As qualidades didácticas contam pouco, ou nada, no curriculum pessoal. Os professores 

universitários são reconhecidos pela sua investigação, não pela qualidade da sua docência – 
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desculpe esta afirmação tão frontal e sem rodeios –. A promoção baseia-se neste critério. 

Portanto, qual é o sentido de se ter de adaptar a outro sistema, que sem dúvida requer mais 

trabalho? 

 

2. Materiais formativos adaptados ao ambiente virtual 

 

Não basta “ser um especialista na matéria”, mas sim ter de saber transmitir o conhecimento 

de forma distinta dos tradicionais apontamentos e sebentas. Basicamente, isso exige uma 

utilização das tecnologias que fomentem a interactividade. Trata-se de um tipo de material 

mais complexo do exigido pelo livro escrito. 

 

Resistências típicas – Os direitos de autor asseguram um prestígio e uma retribuição 

económica de acordo com o êxito do manual em questão. Os conteúdos de formação on-line, 

sem excepção, parecem reduzir o autor a um segundo plano, a difusão está limitada aos 

alunos do curso, o prestígio resultante é menor, etc. 

 

 
3. Trabalho em equipa 

 

Muito embora toda a gente admita a vantagens do trabalho em equipa, a realidade do 

ambiente académico é que os académicos contam com uma considerável autonomia. Os 

programas e métodos de docência reflectem directrizes diversas segundo a personalidade, 

experiência e capacidade do professor. Isto, só por si, não é mal. No entanto um curso de 

formação on-line requer uma maior uniformidade metodológica, pelo que os professores têm 

de obedecer a orientações bem definidas. 

 

Resistências típicas – Os professores com más experiências de docência serão os mais 

renitentes a admitir normas metodológicas que representam uma rotura com o seu modo 

habitual de trabalhar. Considerando que a universidade é uma instituição, hoje em dia, 

fortemente hierarquizada, esta resistência pode derivar de situações de tensão com pessoas 

com determinada autoridade. 

 

 

4. Desafio tecnológico 

 

A infra-estrutura tecnológica é um suporte imprescindível para a docência on-line; contudo 

o hermetismo, a novidade e a cumplicidade deste recurso tem proporcionado orientações, no 

nosso entender, erróneos. Torna-se evidente que os professores necessitam de uma formação 

mínima em relação a aspectos técnicos: 1) para conhecer e aplicar os recursos didácticos 

associados a diversas ferramentas, 2) para facilitar determinados materiais “em rascunho” que 

obedeçam a uns standards mínimos e aceitáveis. O que não é tão óbvio é que o trabalho de 

docência inclua o domínio das tecnologias necessárias para editar e administrar um curso na 

Internet. 

 

Resistências típicas – As reticências dos docentes podem resultar não só da necessidade 

de aprender programas mais ou menos complicados (editores de páginas Web, de imagens de 
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mapas de bits ou de vectoriais, plataforma da aula virtual, etc.), como em relação à utilização 

correcta de ferramentas básicas (como o correio electrónico ou o uso do Word) com um nível 

de domínio algo mais avançado do que o habitual. 

 
 

 

2.5.3. O EXERCÍCIO PRUDENTE DA LIDERANÇA. 
 

 
As resistências descritas nos pontos anteriores não admitem uma resposta única: cada 

instituição e cada pessoa tem as suas peculiaridades, com as quais se tem de saber trabalhar. 

Mas está claro o pôr em marcha um projecto ignorando os aspectos que se acabaram de 

mencionar é algo mais do que uma simples “coragem”; manifesta uma paupérrima capacidade 

de direcção, tanto mais grave quanto maior for a dimensão do projecto. 

 
É recomendável que, antes de se tornar público o compromisso de implementar um 

projecto de formação on-line, considere e dê resposta aos seguintes pontos: 

 

A. Qual é a percepção actual dos professores em relação à formação on-line, e que meios 

podem mudar ou melhorar essa percepção (apresentação, sessão de trabalho, seminário, 

exemplos de aulas, etc.). 

 

B. Quais são os professores que têm uma predisposição mais favorável e quem é que 

poderá apresentar uma maior resistência. Pense nas energias necessárias para envolver 

todos ou só os mais receptíveis para a elaboração de uma estratégia conjunta (estratégias 

pessoais, reuniões em pequenos grupos, …). 

 

C. Que dedicação requer o projecto pelos professores: formação metodológica, didáctica e 

técnica, tempo para a elaboração de conteúdos, papel dos tutores, … Apoios (alunos 

monitores, colaboradores externos, novas contratações, …) e graus de responsabilidade 

segundo as possibilidades de cada um. 

 

D. Tipo de contrapartida que irão receber: imaterial (satisfação pessoal, por exemplo) e 

material (direitos de autor, promoção profissional, retribuição económica, menor carga de 

docência presencial, etc.). 

 

E. Como e por quem é que será feito o acompanhamento, a coordenação, o controlo de 

qualidade, a decisão de medidas correctoras e de melhoria. 

 
Se consegue dar resposta às questões apresentadas em cada um dos pontos, terá 

assegurado uma boa parte do êxito. Não há nada mais deprimente para uma equipa de 
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trabalho do que a falta de um compromisso sério por parte da autoridade. As dificuldades 

prevêem-se, assumem-se e superam-se, nunca se ignoram. 

 

 

 

| DIFERENÇAS ENTRE A FORMAÇÃO ON-LINE E A TRADICIONAL 
 

Use a sua experiência, conhecimento ou intuição para decidir se as afirmações que se 

seguem são verdadeiras ou falsas. Compare depois as suas impressões com as nossas. 

 

 V F 

a) O tempo e esforço que requer a elaboração de conteúdos de formação são 
similares para cursos tradicionais e on-line. 

  

b) O tempo e esforço que requer a actualização de materiais on-line é maior que o 
necessário para actualizar materiais publicados. 

  

c) O grau de aprendizagem que os alunos conseguem atingir é sempre maior na 
formação presencial do que na on-line. 

  

d) A avaliação dos alunos é mais correcta quando existe contacto pessoal; portanto, a 
avaliação em cursos presenciais é melhor. 

  

e) O apoio administrativo e académico necessário por parte dos alunos on-line é 
menor do que para os cursos presenciais ou do que para a tradicional formação à 
distância. Este é um factor importante a favor da formação on-line. 

  

f) A existência dos conteúdos de uma determinada matéria de formação on-line deve 
ser equivalente ao do manual dessa matéria. 

  

 

Respostas sugeridas: 

A. Falso – A elaboração de conteúdos on-line requer mais tempo, pois para alem da teoria 

temos de desenvolver os exercícios de autoavaliação e desenhar actividades que 

fomentem a interactividade. 
 

B. Falso – O tempo, esforço e, sobre tudo, os recursos necessários são menores para a 

formação on-line, sempre e quando tenha sido desenhada de acordo com sistema de 

“unidades independentes”. 
 

C. Falso – Para determinados “conteúdos teóricos” com o mesmo nível de qualidade, a 

aprendizagem será maior na medida em que se consegue maior interacção. As 

ferramentas tecnológicas (questionários com correcção automática, foros de debate e 

comunicação sincronizada) são meios que normalmente não são considerados nas 

tradicionais aulas universitárias. 
 

D. Falso – Excepto em casos isolados em que se tem de avaliar algumas competências 

específicas (como a capacidade de liderança, a expressão oral, etc.), os meios 

tecnológicos oferecem muitas mais possibilidades de avaliar a aprendizagem adquirida. 
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E. Falso – A coordenação académica é equivalente, pelo menos. Os aspectos 

administrativos também não são muito diferentes. 
 

F. Falso – Uma matrícula on-line não é um livro electrónico. Os materiais necessitam de se 

tornar a desenvolver e adaptar ao ambiente virtual. Para além disso, tem que se incluir 

exercícios e actividades que fomentem a interactividade. 

 

 

LEMBRETE 
 

1. Se os cursos de formação on-line forem considerados como uma fonte de novas 

matrículas, mude os recursos – apoio didáctico e tecnológico – para conseguir 

resultados de qualidade, eficazes e competitivos. Se se pretende unicamente 

estimular a iniciativa individual dos professores, proporcione as ferramentas mínimas 

necessárias – formação técnica adequada às necessidades. 

 

2. Os especialistas em conteúdos requerem uma formação didáctica específica para o 

ambiente virtual. Para além disso, necessitam de conhecimentos mínimos de carácter 

técnico. Um nível técnico médio é desejável, mas não se pode impor. Consideramos 

que a formação técnica avançada deve ser um trabalho entregue a especialistas. 

 

3. A gestão económica da formação on-line deveria considerar matrículas, alterações e 

gastos que são específicos da modalidade, e muito diferentes dos conceitos utilizados 

na formação tradicional. 

 

4. O tipo de trabalho em equipa que requer a formação on-line pressupõe um sistema de 

gestão por processos, donde as responsabilidades, calendários e recursos sejam 

controlados ao máximo. 

 

5. A mudança cultural que implica a implementação destes sistemas leva-nos a contar 

com dificuldades e assumir uma liderança forte e “pró-activa”. 
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CAPÍTULO 3 
 
COMO DESENHAR O MODELO DE UM CURSO 
 
 
 

Objectivos 

 

● Construção do modelo: tecnologia, economia, material e alunos. O desenho de um 

modelo da análise das condicionantes institucionais e do âmbito da aprendizagem. Este 

tema será de grande ajuda para orientar uma reflexão adequada, que tenha em conta as 

circunstâncias particulares da instituição. 

 

● Estruturar um curso: auto aprendizagem, tutoria e colaboração. O modelo de curso deve 

cobrir toda a acção formativa. Será conveniente, portanto, estabelecer com 

antecedência o peso que convém dar a cada um dos elementos que compõem o curso, 

para que o resultado consiga um equilíbrio justo. 

 

● Estruturar as unidades de aprendizagem. A organização das unidades de aprendizagem 

pode ser muito variada, no entanto deve estar sujeita a um mínimo de regras. Este tema 

propõe exemplos concretos, facilmente adaptáveis às necessidades específicas de um 

determinado projecto. 

 

● Definir o estilo: texto, imagens e outros recursos. Este tema não pretende estabelecer 

critérios de desenho gráfico ou de estilo de redacção, que dependerão de múltiplas 

perspectivas (estética, necessidade de imagens, formalidade dos conteúdos, etc.). 

Limita-se, especialmente, a sugerir regras e directrizes comuns para o tratamento de 

textos e imagens, que sejam coerentes com a imagem que se pretende dar com o 

resultado final e facilitem os técnicos na transformação ou tratamento dos materiais. 

 
 
 
 
 

| TÓPICOS 
 

    - CONSTRUÇÃO DO MODELO 

    - ESTRUTURAR O CURSO: AUTO APRENDIZAGEM, TUTORIA E COLABORAÇÃO 

    - ESTRUTURAR AS UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

    - DEFINIR O ESTILO: TEXTO, IMAGENS E OUTROS RECURSOS 

 

 
Uma vez decidido o realce que se queira dar aos sistemas de formação on-line, o passo 

seguinte consiste em traçar as especificações que servirão de referência obrigatória para o 

curso ou cursos. O modelo didáctico e tecnológico é extremamente importante: 

 

● Para prever com precisão o pressuposto de elaboração e gestão da formação; 
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● Para desenhar a formação que poderão querer os agentes que intervêm no processo; 

 

● Para estabelecer os protocolos e guiões que facilitarão a criação e adaptação de 

matérias, e sua posterior validação; 

 

● Para permitir a introdução de melhorias de forma coerente e de acordo com um plano 

previamente estabelecido. 

 
Um modelo de curso equivale aos planos de arquitectura de um edifício. Quanto maior for o 

edifício, mais necessária irá ser a analise dos detalhes. Um modelo de curso individual, para a 

disciplina que um professor lecciona, pode reduzir-se a umas poucas páginas. O que se tem 

de fazer para organizar o trabalho de várias equipas e um elevado número de pessoas é, 

deveria ser, muito mais amplo. 
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3.1. CONSTRUÇÃO DO MODELO 
 
 

| TÓPICOS 
 

3.1.1. Bom, bonito e barato 

3.1.2. As quatro paredes 

3.1.3. O tecto 

 

 
3.1.1. BOM, BONITO E BARATO. 
 

 

O desenho de materiais formativos coerentes exige uma reflexão sobre 

as condicionantes do contexto. As limitações técnicas e económicas 

podem impor condicionantes drásticas à elaboração dos conteúdos. É 

lógico que um curso que inclua multimédia avançada seja muito mais 

dispendioso do que outro que use páginas HTML, onde predomine texto. 

A mesma dificuldade existe na compra de produtos bons, bonitos, baratos 

e com um grande alcance, é o que encontrará a quando da elaboração de 

um produto formativo de qualidade em rede. 

 

O objectivo deste tema é oferecer-lhe um procedimento de análise do contexto, que o ajude 

a determinar algumas das características que convêm ao seu curso. 

 

 

 
3.1.2. AS QUATRO PAREDES. 
 

 
Considere, um a um, os quatro conceitos da coluna esquerda, e procure achar a relação 

com as características de um possível produto final: 

 

Pressuposto acordado: 

Para a elaboração de um modelo de curso 
(estrutura, extensão, referências, formação, 
etc.). 

Para a autoria dos conteúdos. 

Para a validação e revisão de estilo. 

Para a transformação ou conversão para 
formato electrónico. 

Para a gestão administrativa, a actualização 
de materiais e a tutoria. 

Autonomia do professor / Integração numa equipa de 
projecto / Assumir as responsabilidades e o que se 
espera dele. 

Número limitado de imagens e tabelas / Liberdade de 
conteúdos. 

Possíveis recursos dinâmicos: troca de imagens com a 
passagem do rato, movimento, ficheiros de imagens e 
som, etc. 

Desenho profissional / Desenho preestabelecido / 
Desenho com requisitos mínimos. 

Ênfase na auto – aprendizagem, na aprendizagem em 
equipa, na tutoria. 
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Contexto tecnológico: 

Inserção dos conteúdos numa plataforma. 

Requisitos mínimos da ligação e das equipas 
(professores e alunos). 

Apoio técnico aos professores: inicial, 
contínuo, nulo. 

O conhecimento mínimo exigido é o que necessita, 
pelo menos, um utilizador normal de Internet. 

Papel que deve desempenhar o professor na parte 
teórica: 1) nenhum, 2) entrega segundo uns formulários 
predefinidos, 3) entrega de ficheiros finais (HTML, 
imagens trabalhadas, etc.), 4) assumir todo o processo. 

 

Matéria: 

Tipo de material que requer o conteúdo do 
curso. 

Nível do ponto de partida e nível do objectivo. 

Necessidade de imagens, tutorias, simulações, som e 
vídeo: comparação com outros produtos do mercado. 

Extensão e profundidade das explicações. Referência 
a material básico ou complementar. 

 

Alunos: 

Jovens em período de formação 
(universitária). 

Profissionais qualificados. 

Estilo, exemplos, motivações. 

Interesses e necessidades. 

Reconhecimento final: qualificação, certificado, 
diploma, … 

 

É necessária esta análise? 

Se desejar, pode associar elementos à coluna da esquerda e multiplicar os da direita. Só 

foram incluídos os básicos. Terá reparado que alguns têm uma estreita relação entre si e 

condicionam inclusivamente a própria oportunidade de criar um determinado curso. Por 

exemplo, se os recursos económicos são reduzidos, terão de ser colocadas de parte 

quaisquer considerações sobre a conveniência de incluir imagens e vídeo. Ou se os conteúdos 

referem uma simulação de voo, consiga primeiro um bom patrocinador, ou assegure que 

contará com muitos alunos dispostos a pagar propinas elevadas: certamente que o custo será 

elevado. 

 

Estes dados serão necessários? Sim. Sobre tudo, é necessário “pensar” sobre estes 

dados. Certamente que o leitor é um docente experiente na criação dos seus manuais, 

apontamentos, sebentas, trabalhos escritos e presença em aula. Internet é um meio distinto. 

Quanto menos coisas para assumir como pressupostas, melhor. 

 

São conhecidos casos de professores que dedicaram um esforço colossal na construção 

de documentos em Word, porque pensavam que essa seria a visualização final do curso na 

Internet. A desilusão será não só por se aperceberem de que não é assim (depois de tanto 

trabalho …!), como também, sobretudo, os infelizes dos técnicos que se vêem obrigados a 

reduzir um número infindável de tipos, grupos de parágrafos, mudanças de linha, margens, 

cores, dispersões sem agrupar, … A culpa não é do professor, logicamente, mas sim de uma 

falta de coordenação resultante do desejo ingénuo de não se querer “asfixiar”. O resultado é 

sempre o mesmo: mais asfixiamento, mais esforço, mais tempo, mais dinheiro. 
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3.1.3. O TECTO. 
 

 
Os elementos assinalados no ponto anterior delimitam o Modelo de um curso, sobre o qual 

devem ser moldados os conteúdos de uma formação. É aconselhável que esse modelo seja 

aberto, isto é, que admita a possibilidade de integrar mais materiais teóricos, exercícios, 

documentos de referência, etc. Esta preocupação permitirá acolher futuras melhorias, mas 

com uma ideia clara do esforço, tempo e custos associados ao objectivo em vista. 

 

O esquema que se segue permite uma visão desta mensagem. Seja qual for o MODELO 

utilizado, a coerência na sua aplicação assegurará resultados homogéneos com a utilização 

de uns recursos bem alcançados: 
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| FERRAMENTA: UMA LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 

Para confirmar que percebeu tudo até agora, que sabe o que se pede e como se pede, 

vejamos se é capaz de responder ao seguinte questionário. Se o curso não depende de si, 

peça a informação correspondente. Se é você quem o organiza, vá fixando os seus próprios 

critérios: 
 
1. Qual a extensão apropriada (número de palavras) para o meu curso / formação? Qual 

é a sua equivalência em créditos / horas de formação? E de cada um dos temas que o 

compõe? 
 
2. Quantos exercícios de auto – avaliação e avaliação devo desenvolver? 
 
3. Posso / devo incluir imagens? Um número limitado por tema? 
 
4. Posso / devo contar com recursos de vídeo, som, simulações? 
 
5. Está estabelecido o tipo de “divisões” do curso (módulos, capítulos, temas, lições, 

secções, módulos, …) e os critérios associados? 
 
6. Posso / devo sugerir um determinado desenho? Cores? Tipo de letra? 
 
7. Quanto tempo devem dedicar os alunos à aprendizagem e quanto deverão investir em 

trabalhos individuais ou em equipa? Estão previstas sessões presenciais? (curso 

misto: on-line e presencial). Qual é o seu objectivo? 
 
8. Quanto tempo terá de dedicar à atenção dos alunos para moderar as discussões, 

fóruns, …? E para a tutoria individual? Há um horário imposto? Qual é o calendário do 

curso? 
 
9. Já vi algum “exemplo” do tipo de produto final em que se transformaram os meus 

materiais? E das comparticipações realizadas por professores e alunos? E de quem 

intervém nessa cadeia e quais são os respectivos responsáveis? 
 
10. Poderei contar com um “revisor” de provas? Se necessito de um revisor de estilo 

(correcção ortográfica, sintáctica e gramatical) para publicar um livro, sem dúvida, que 

também irei precisar para publicar na Rede. 
 
11. Como devo entregar os materiais? (formato, tipografia, títulos, referências, …) A quem 

e quando? 
 
12. Poderei fazer um produto “competitivo”? (por exemplo, se pretendo elaborar um curso 

sobre uma aplicação informática, terá mais valor o meu curso do que os tutoriais que 

normalmente são incluídos nas aplicações?). 
 
13. O que é que se deve considerar como “conteúdos do curso” e como conteúdos 

“complementares” ou “básicos”? Há critérios a esse respeito? 
 
14. Quais são as motivações dos meus alunos? Terei de as tomar em consideração na 

adaptação ou elaboração dos conteúdos? Qual poderá ser o tipo de exemplos que 

mais os atrai? 
 

… não fique por aqui: complete a sua lista de questões e respectivas respostas. 
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3.2. ESTRUTURAR O CURSO: AUTO – APRENDIZAGEM, TUTORIA E 
COLABORAÇÃO 

 
 
 

| TÓPICOS 
 

3.2.1. A importância da interactividade 

3.2.2. Quem faz o trabalho? 

 

 
3.2.1. A IMPORTÂNCIA DA INTERACTIVIDADE. 

 

 

O êxito de um curso de formação on-line assenta no grau de 

interactividade que consiga proporcionar. Este não é o único factor, 

sem dúvida; contudo, a partir de uns conteúdos decentes (“que não 

tenham palha”), os alunos aprenderão mais na medida em que se 

os faça trabalhar e se lhes peça para responder a questões, 

realizem tarefas, se apresentem a exames, etc. Trata-se de um 

conceito tão venho quanto a própria humanidade. 

 

O objectivo deste tema consiste em resumir os elementos que compõem a interactividade – 

a eficácia, portanto – de um curso de formação. 

 

 

 
3.2.2. QUEM FAZ O TRABALHO. 

 

Um sistema on-line pode estimular o trabalho pessoal de três maneiras: 

● Mediante exercícios (perguntas de autoavaliação, jogos, simuladores) que são 

automaticamente corrigidos pelo sistema; 

● Através de actividades em equipa que se podem levar a cabo de forma síncrona (chat, 

trabalhos de grupo, videoconferência, …) ou assíncrona (foros de discussão, correio); 

● Com o apoio de um tutor que marca o ritmo, corrige trabalhos, dirige equipas, apresenta 

sugestões, etc. 

●  um quarto modo, o tradicional, consiste no “estudo”. Os três recursos anteriores 

constituem uma ajuda, reforço, estímulo, apoio, … ou como se lhes queira chamar. Mas 

o esforço pessoal não se pode substituir nem por métodos fantásticos nem com 

ferramentas de última geração, por muito que nos possa agradar a ideia. 
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Podemos resumir os conceitos assinalados na seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pois bem, quando se desenha a estrutura de um curso, temos de ter em conta: 

 

Parte 
presencial 

Pode ser a base de um 
curso ou o complemento 
de uma formação on-line 

Objectivos: os que sejam mais adequados para um estilo 
presencial ou mais difíceis de se conseguir on-line. 
Especialmente recomendável para se conseguir uma maior 
“integração em aula”: actividades em que se tenha a 
oportunidade de conhecer a instituição, contactar o 
professor e os outros alunos. 

Parte 
on-line 

Auto aprendizagem 
Fomenta-se mediante exercícios com correcção automática 
(autoavaliação, simulações, etc.). 

Aprendizagem em 
colaboração 

Relação pessoal com o tutor 
Trabalho em equipa com outros colegas (tutor como 
facilitador/coordenador) 

 
Muitos cursos on-line contemplam um certo grau de presença obrigatória. Aconselhamos 

que se programe, sempre que possível, uma sessão (podem ser vários dias) no início do 

curso, e outra a meio. Seja qual for a forma adoptada, a mensagem que deve ficar clara é a 

necessidade de se programar exercícios / actividades / acções formativas complementares 

aos conteúdos teóricos do curso. 

Poderá haver razões fortes para decidir que um curso siga exclusivamente um método de 

auto aprendizagem. Então, nestes casos, inclua um elevado número de actividades que o 

aluno deva realizar por sua conta (e das quais receba feedback formativo). Será admissível 

que um curso consista unicamente em actividades em equipa? Sim, certamente, mas será 

difícil. O que nunca poderá oferecer como curso é um manual. Um material formativo que não 

requeira qualquer tipo – ou alguns tipos – de interacção (com o programa, com o 

tutor/professor, ou com outros alunos) não se pode considerar curso. Chamemos-lhe “livro 

electrónico”, “guia”, … o que se quiser, tudo menos “curso”. A tarefa do aluno consiste em pôr 

o esforço e a motivação pessoal necessários para aprender. A sua tarefa como professor 

consiste em “obrigá-lo” a pôr os meios para a aprendizagem. 

 
 
 

Aprendizagem 
e interactividade 

Com o 
programa 

Com 
outros 

Com o 
tutor 

Aluno 
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| EXEMPLO PRÁTICO DE UMA PROGRAMAÇÃO 
 

À vista das possibilidades assinaladas, tente definir as características do seu curso com o 

maior detalhe possível: 

 

Parte 
presencial 

Classes, reuniões, 
conferências, … 

Nº horas: 
Objectivos: 
 

Parte 
on-line 

Auto aprendizagem Nº temas / possível equivalência em horas de estudo 
Nº exercícios por tema 

Actividades em equipa Nº de actividades / tempo equivalente 

Tutoria 
Funções previstas para o tutor: assessoria, coordenação 
de equipas, exames, etc. 
Horas de dedicação previstas para cada conceito 

 
Lembre-se que para todos os conceitos se pede que estime o tempo (dedicação) para a 

parte correspondente. É conveniente seguir esta orientação para que em qualquer momento 

seja você a ter controlo do programa, e não o inverso. 
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3.3. ESTRUTURAR AS UNIDADES DE APRENDIZAGEM 
 
 

| TÓPICOS 
 

3.3.1. As vantagens de utilizar um sistema 

3.3.2. Curso, secções, capítulos, temas, blocos de informação 

 

 

3.3.1. AS VANTAGENS DE UTILIZAR UM SISTEMA 
 

 

Consideremos o caso de que conta com parâmetros claros 

sobre a duração do curso; o tempo, os temas e as actividades 

que terão carácter presencial e on-line; os recursos 

económicos, técnicos, logísticos, etc. Ou seja, ter quase tudo 

previsto. O trabalho que agora tem de fazer é repartir os 

conteúdos segundo critérios para conseguir que estejam pela 

sequência correcta, equilibrados, segundo um método de 

exposição claro e que, na medida do possível, oriente a 

exposição dos conteúdos e não o contrário. 

 

O objectivo deste tema consiste em estruturar os elementos que compõem as unidades de 

aprendizagem de um curso. 

 

 

 

3.3.2. CURSOS, SECÇÕES, TEMAS, BLOCOS DE INFORMAÇÃO 
 

Um curso de formação é algo estruturado, que consta de elementos de aprendizagem 

distribuídos por níveis inferiores. Como critério prático, aconselhamos que não elabore 

“cursos”, mas sim temas (o significado é o mesmo: também se pode denominar por “lições, 

aulas, unidades, …”). Procure que o aluno aprenda algo concreto em cada tema. Os temas 

permitem trabalhar com o máximo nível de descrição. Constituem a extensão mínima de 

conteúdo com significado formativo. Entende porquê? 

 

● Uma extensão menor, como é o caso de bloco de informação de um tema, necessita de 

sentido e considera-se ao mesmo nível de outros blocos de informação. 

 

● Extensões maiores, como é o caso dos capítulos (“unidades didácticas, áreas, …”) e 

secções (“partes, …”) são, na realidade, agrupamentos de unidades inferiores. 

 

Sem entrar em demasiadas explicações, cuja fundamentação pode encontrar em manuais 

de desenho de formação, vamos sugerir uma estrutura básica que consta de: 
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| TEMAS - OS TEMAS CONSTAM DE 
 
● Exposição teórica (texto, vídeo, som, … dependerá dos cursos e objectivos). 

Especifique os recursos que vão ser utilizados e a extensão dos temas (se tiver 

curiosidade, os temas deste Guia variam entre 700 a 200 palavras, sem contar com os 

exercícios). Admita excepções à regra, sempre que as considere realmente como 

excepções. Procure concentrar-se num único objectivo de aprendizagem por tema. 

Não 3, nem 5, nem muito menos 27. 
 
● Exercícios de auto – aprendizagem. Todos os temas devem contar com um número 

razoável de exercícios, de modo a que os alunos reflictam sobre o que for aprendido, 

façam a sua autoavaliação e, mais adiante, você possa utilizar esse material como parte 

da avaliação formal. Qual seria um número razoável de exercícios? O que cubra os 

objectivos da aprendizagem: podem ser dois (como mínimo) o dez (não é conveniente 

abusar deste recurso, muito embora seja aconselhável fazer uma base de dados de 

perguntas suficientemente grande de modo a permitir uma posterior selecção, arbitrária 

ou aleatória). 
 

Um bom desenho incluirá também uma estratégia para a distribuição dos blocos de 

informação segundo o tipo de aprendizagem de que se trate: se são conceitos, seria 

conveniente elaborar, por exemplo, uma “introdução + definição + exemplos + explicações …”; 

tratando-se de um processo, poderia servir algo como “introdução + fases + ferramentas ou 

formulários”; querendo-se fazer reflectir sobre o tema servindo-nos de um breve estudo de 

caso “introdução + caso + pautas + …”. Não se sinta restringido ao que se apresenta neste 

parágrafo. Siga os conselhos se os considerar exequíveis conforme a situação ou para o seu 

trabalho pessoal. 

 

| CAPÍTULOS 
 
● Temas. Agrupe os temas em capítulos e procure o equilíbrio: procure que a extensão de 

uns capítulos não duplique a dos outros (por exemplo, entre 4 e 7 temas, ou 7 ( 2 

temas). Sabe do que se está a falar: com alguma frequência terá encontrado capítulos 

de manuais que constam de um único tema, ou dois, e o seguinte de catorze ou quinze. 

Devemos pôr um pouco de harmonia na vida, e os alunos agradecer-nos-ão. Repare 

que este Guia segue um critério como o sugerido neste parágrafo. 
 
● Visão geral, como introdução e indicação dos temas que compõem o capítulo, e 

Resumo, para dizer que se disse o que se acaba de dizer. É a pedagogia do anúncio, 

sabe? … anuncia o que vai dizer, di-lo, e logo de seguida diz o que foi dito … Ficam-nos 

mais gravadas as ideias com este recurso básico que, adicionalmente, facilita a 

construção de uma estrutura a um conjunto de temas isolados. Para esta visão geral e 

resumo pode fazer uso de blocos de informação como “informação”, “marco”, 

”objectivos”, “relação com outros capítulos”, “capítulos seguintes”, “bibliografia”, etc. 
 
● Actividade em colaboração. Se tem prevista este tipo de actividade (e é aconselhável 

que assim seja), o exemplo de um capítulo é uma boa opção para o seu desenho. As 

actividades deveriam compreender objectivos que cubram todos ou parte dos objectivos 

de aprendizagem dos temas, para além de outros referentes a competências gerais 

(como trabalho em equipa, liderança, desenvolvimento de projectos, etc.). 
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● Avaliação. Para a avaliação dos alunos pode seguir diversos critérios (participação, 

conhecimento, resultado de exames, trabalhos, etc.). Aconselhamos que inclua entre 

esses critérios uma prova de avaliação no final de cada capítulo. Conseguirá que os 

alunos trabalhem com certa continuidade e regularidade, o que é imprescindível para o 

êxito final. 

 

| SECÇÕES 
 
● Se deseja agrupar os capítulos em secções, sinta-se livre de o fazer mas de forma que 

consiga uma visão esquemática dos grandes componentes do curso. Trata-se de uma 

simples “subdivisão” que, como não tem transcendência de maior, pode obedecer a 

critérios que considere mais oportunos. 
 

O esquema que se segue tenta dar uma visão sintética do que se acabou de ser 

exposto. Como é lógico, modifique-o consoante a sua situação: mude o número de temas por 

capítulo, elabore um esquema para as secções onde as actividades tenham outra sequência, 

… em fim, pense no que necessita, e faça-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicação + Exercícios 

Explicação + Exercícios 

Explicação + Exercícios 

Explicação + Exercícios 

Explicação + Exercícios 

Explicação + Exercícios 

Explicação + Exercícios 

Capítulo n-1 

Capítulo n 

Capítulo n+1 

Temas 
(7 ± 2) 
(4 a 7) 

(…) 



 

  
Manual do formador | Formação On-line 

 

| 59 | 

 

| UM EXERCÍCIO SIMPLES 
 

Utilize a programação de uma das lições ou, se preferir, de um manual que conheça bem. 

Tente reconstruir a respectiva programação para que se adapte ao esquema proposto. 

Lembre-se que, de preferência, cada tema só deve ter um objectivo e que a extensão das 

explicações deve ser homogénea. Siga os seguintes passos: 

 

1. Conforme o índice (e revendo o texto, se necessário for), defina os objectivos da 

aprendizagem que poderão ser propostos aos alunos num primeiro capítulo. Não 

importa que o autor do programa (ou outro) tenha utilizado critérios diferentes. Aqui 

utilizamos os nossos. 

 

2. Escreva os títulos dos temas. Sempre que seja possível, tente fazer com que o seu 

conteúdo não dependa de outros temas. Isto vai permitir-lhe usá-los para diferentes 

cursos sem grandes modificações. 

 

3. Elabore um esquema – resumo de cada tema: bastam as ideias principais. Essas ideias 

servirão como título para cada bloco de informação (normalmente, um bloco de 

informação corresponderá a uma página Web distinta). 

 

4. Ponha por escrito algumas ideias de possíveis exercícios que correspondam ao 

objectivo da aprendizagem (escolha múltipla, verdadeiro – falso, associações, etc.). 

 

5. Escreva a estrutura que daria à versão geral e ao resumo. Pense que estes 

componentes do capítulo são os que dão coesão a temas que, teoricamente, deveriam 

ser independentes entre si (em muitos casos esta independência será limitada). 

 

6. Desenhe uma actividade que os alunos poderiam fazer em grupos. Por exemplo, o 

tradicional estudo de caso. Pense – simplesmente sobe a forma de esquema, não o 

desenvolva agora – num caso, nos papeis que deverão ser designados para cada um do 

grupo, na sequência de tarefas que devem levar a cabo, no tempo que necessitarão e 

na coordenação. Se nunca realizou uma actividade on-line, siga exactamente os 

mesmos critérios que utilizaria para uma presencial. 

 

7. Defina o modo de avaliar a aprendizagem dos alunos neste capítulo, 

independentemente de outros elementos que possa considerar no curso (trabalhos, 

exames, etc.). 

 

Quando terminar, considere os aspectos que os alunos podem levar a cabo sozinhos (por 

exemplo, um coordenador da actividade escolha por eles ou designada por si) e quais são os 

elementos que você deve ter especial atenção (por exemplo, clareza na exposição para evitar 

dúvidas desnecessárias). 
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Diga … parece-lhe que tudo isto também é aplicável à formação presencial? Se pensa que 

sim, está correcto. Se pensa que não, este Guião irá ajudá-lo a melhorar a sua actividade 

docente. 
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3.4. DEFINIR O ESTILO: TEXTO, IMAGENS E OUTROS RECURSOS 
 
 

| TÓPICOS 
 

3.4.1. Vale tudo, mas nem tudo convém 

3.4.2. A “etiqueta” é o que conta 

3.4.3 Imagens “em bruto” 

3.4.4. A ortografia, a sintaxe e o bom gosto 

 

 

3.4.1. VALE TUDO, MAS NEM TUDO CONVÊM. 
 

 

O especialista que elabora os conteúdos de formação 

deveria limitar-se, pelo menos, em princípio, aos conteúdos 

em si, não ao resultado visual do seu trabalho. Normalmente 

será um desenhador gráfico quem estabelece os critérios para 

o tipo de letra, cor de fundo, margens, tonalidade, etc. Estes 

aspectos destinam-se a pessoas que tenham escassos 

conhecimentos sobre tratamento de textos, imagens e criação 

de páginas Web. Se não for este o seu caso, leia-o em 

diagonal e passe ao seguinte. 

 

No entanto, se o desenhador gráfico for você, ou se não for, aconselhamos que faça o 

passo anterior à transformação electrónica submetendo-se a umas normas escritas. Isso 

facilitará muito o trabalho posterior. O objectivo deste tema consiste em aplicar uma série de 

critérios sobre o formato e estilo para a entrega de conteúdos ao desenhador gráfico. 

 

 

3.4.2. A “ETIQUETA” É O QUE CONTA. 
 

 

A maioria dos utilizadores de Word não sabem utilizar os “estilos”. Seria bom que se 

habituassem a faze-lo. Veja os parágrafos seguintes: 

 

Isto é um “título 3” 

 

Este parece ser um “Título 3”, mas … 

… na realidade, trata-se de um parágrafo “Normal” (Arial, Normal, tamanho 10), em vez do 

que foi adoptado para os mesmos parágrafos do Título 3 (Tahoma, Negrito, tamanho 13). Se o 

especialista em conteúdos pretender usar um cunho estético próprio, sem fazer uso da “regras 

de estilo”, o resultado poder ser um quebra-cabeças para quem tem de formatar o texto antes 

de o passar para HTML. 

 

Propomos os seguintes conselhos: 
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1. Utilize um tipo de letra – dois no máximo – habitual (Times New Roman, Arial, Verdana, 

por exemplo). 

 

2. Associe estilos de formato a uns quantos tipos de parágrafos básicos: 

● Título 1 (o mais importante), Título 2 (substituto), Título 3 (substituto inferior), Título 4 

(… só se for preciso). 

● Normal, lista com marcas, lista numerada, … e mais alguma se achar necessário. 

 

3. Utilize negrito ou o itálico para realçar palavras ou frases, mas reserve o sublinhado para 

as hiperligações. 

 

4. Não utilize “mudança de linha” dupla ou tripla, nem tão pouco tabelas, inclua essas 

indicações nos estilos dos parágrafos.  

 

5. Simplifique o desenho do seu trabalho em Word: não se trata de “fique bonito”, mas 

claro, evite tabelas completas com 4 tipos de letra e dez cores. 

 

A razão para estas sugestões é que os documentos para Web (*.html) são “textos simples”, 

que se visualizam de modo distinto graças às regras: <t1>Isto é um título 1</t1> e <p>é um 

parágrafo normal</p>. Quanto mais coerentes forem os títulos, mais fácil será a elaboração 

das respectivas regras. 

 

 

3.4.3. IMAGENS “EM BRUTO”. 
 

 

Se souber trabalhar imagens (com Photoshop, Fireworks, ou qualquer outro programa de 

qualidade), saberá que as fotografias, diapositivos e todo o tipo de imagens são de pior 

qualidade e mais difíceis de corrigir conforme o grau de definição em que se encontrarem 

(*.gif, por exemplo), e sem falar de imagens mal digitalizadas de um livro. 

 

O melhor será, caso não possa proporcionar uma boa imagem (*.psd, *.JPG, *.eps, …) com 

uma boa resolução, apresentar o “original” (não faça você mesmo o *.gif para poupar tempo ao 

técnico) ou indique a fonte donde se deve retirar as imagens (livro, artigo, …). 

 

 

3.4.4. A ORTOGRAFIA, A SINTAXE E O BOM GOSTO. 
 

 

Tudo o que foi atrás referido é, sensivelmente, questão de forma. Há um terceiro assunto 

que é “de fundo”: corrigir a ortografia, a sintaxe e o estilo linguístico antes de considerar um 

trabalho concluído. Se não o fizer, corre o risco de ver publicados os seus erros por meio 

mundo. A correcção “a posteriori” é bastante mais trabalhosa e, desde logo, dispendiosa. 

Melhor seria fazer bem as coisas à primeira. 
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É curioso lembrar como abundam os especialistas meticulosos na correcção de provas de 

imprensa para um livro e que, por contradição, deixam a revisão das suas lições em Web ao 

cuidado de hipotéticos revisores de estilo. Muito embora existam estes revisores, não se 

surpreenda se a leitura do seu resultado final cause uma vaga de insatisfação. 

 

 
| UM EXERCÍCIO SIMPLES 

 
De seguida apresentamos-lhe uma série de parágrafos escritos todos com o estilo de 

parágrafo “Normal”. Reproduza-os (ou algo parecido) no seu computador e faça com que cada 

parágrafo se adapte ao estilo e características indicadas: 

 
(Título 1) O nascimento de um novo vizinho 

(Normal) A galinha choca regressava ao galinheiro lembrando-se do nascimento do seu 

último pintainho. Um precioso exemplar com: 

(lista com marcas) Suave plumagem esbranquiçada. 

(lista com marcas) Bico curto e língua desenfadada. 

(Título 2) A surpresa do galo 

(Normal) A galinha não contava com a inveja do galo … 

 
Título 1: Arial, tamanho 18, negrito, 12 pontos de espaçamento antes e depois do 

parágrafo. 

Título 2: Arial, tamanho 16, negrito e itálico, 8 pontos de espaçamento antes e depois do 

parágrafo. 

Normal: Times New Roman, tamanho 12, normal, 4 pontos de espaçamento antes e 

depois do parágrafo. 

Lista com marcas: Times New Roman, tamanho 12, normal, 4 pontos de espaçamento 

antes e depois do parágrafo. 

 
Não se preocupe se não fica perfeito. O que pretendemos é que compreenda as vantagens 

de trabalhar com estilos: se receber indicações sobre a forma de apresentação dos textos e 

imagens de acordo com um formato, estilo e definição determinada, não será sem razão, mas 

por necessidade. 
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      LEMBRETE 
 

1. Um modelo de curso(s) deve considerar o contexto da aprendizagem e as 

circunstâncias institucionais. Os critérios básicos fazem referência aos cursos 

tecnológicos e económicos disponíveis, por um lado, e a tipos de matéria e alunos que 

participarão nos cursos, por outro. É aconselhável que o modelo permita uma fácil 

actualização e melhoria dos cursos, sem que seja preciso voltar a ter que trabalhar 

todo o material. 

 

2. O aspecto da auto – aprendizagem – materiais com os que o aluno interactua 

individualmente – pode considerar-se como núcleo fundamental (embora isto possa 

variar segundo o modelo); no entanto a eficácia do curso depende da correcta 

integração de todos os elementos. 

 

3. A elaboração das unidades de aprendizagem deve fazer-se de forma coerente e 

sistemática. O modelo traçará a estrutura interna dos cursos como orientação (ou 

norma de cumprimento obrigatório) para os especialistas em conteúdos. 

 

4. O modelo de cursos inclui a concretização do estilo de redacção e de desenho gráfico. 

Os especialistas em conteúdos seguirão os conselhos estabelecidos para o primeiro, e 

entregarão os materiais de modo a que facilitem a sua manipulação por parte dos 

técnicos que levam a cabo a transformação. 
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CAPÍTULO 4 
 
COMO REDIGIR OS CONTEÚDOS 
 
 

     Objectivos 

 

● Definir os objectivos da aprendizagem. O primeiro tema explica a importância da 

definição de objectivos de aprendizagem que se deseja propor aos alunos. Utiliza-se a 

taxionomia de Bloom, por ser uma referência clássica e abrangente. 

 

● Exibir o índice. Os objectivos de aprendizagem devem ser distribuídos através de um 

programa de formação: um índice do curso, matéria, etc., em que os temas e unidades 

didácticas apresentam encadeados. 

 

● Redigir os temas. Aqui analisam-se os elementos em que se compõem os temas de um 

programa de auto aprendizagem de formação on-line. O tratamento individualizado 

destes elementos, mediante as suas respectivas regras, facilitará a aplicação dos 

critérios estabelecidos no modelo. 

 

● Incluir a autoavaliação. De entre os possíveis exercícios de autoavaliação, explica-se, 

com a ajuda de exemplos, os três tipos mais usuais: 1) escolha múltipla (e a variedade 

de resposta múltipla e verdadeiro – falso), 2) associações, 3) exercícios com resposta 

curta e cerrada. 

● Glossário, notas e hiper ligações. Estes recursos têm um tratamento técnico especial, 

que enriquece os conteúdos e facilita a utilização de hiper média. 

 

● Compor a unidade didáctica: um antes e um depois. É conveniente que os temas de 

cada unidade didáctica sejam precedidos e concluídos por umas explicações sucintas 

que proporcionem coerência ao longo do programa. 

 
 
 
 

| TÓPICOS 
 

    - OS OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

    - A ELABORAÇÃO DO ÍNDICE 

    - A REDACÇÃO DOS TEMAS 

    - INCLUIR EXERCÍCIOS COM CORRECÇÃO AUTOMÁTICA 

    - GLOSSÁRIO, NOTAS E HIPERLIGAÇÕES 

    - COMPOR A UNIDADE DIDÁCTICA: UM ANTES E UM DEPOIS 

 

 
Uma vez elaborado o modelo de curso de forma explícita, conforme referido no capítulo 

anterior, convém formar os especialistas em conteúdos para que exponham os seus 

conhecimentos com coerência em relação aos critérios estabelecidos. 
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A melhor forma para se seguirem as normas do modelo é, em nosso entender, a 

construção de regras ou directrizes que sirvam de guia e assegurem a homogeneidade dos 

conteúdos; sobretudo, quando a contribuição provém de diversos autores. 

A partir da concretização dos objectivos de aprendizagem, para o curso no seu conjunto e 

para cada um dos temas em particular, neste capítulo propõe-se um sistema de 

desenvolvimento estruturado para a parte de auto aprendizagem. As regras que as compõem 

abrangem: 

 

● A construção do índice do curso; 

 

● As explicações teóricas de cada tema, que preferencialmente devem ser concebidos de 

modo a procurar a maior dependência entre si; 

 

● Os exercícios (de autoavaliação) associados aos respectivos temas; 

 

● Um sistema que permita a inclusão de um glossário de termos, notas e hiper média; 

 

● A visão geral e resumo que marquem e dêem coerência aos temas de uma unidade 

didáctica. 

 

A partir destas referências, o autor pode organizar as ideias que sugere de acordo com as 

suas próprias necessidades, simplificando ou, pelo contrário, completando as directrizes 

segundo os critérios que se relacionam com o seu modelo de curso. 
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4.1. OS OBJECTIVOS DE APRENZAGEM 
 
 

| TÓPICOS 
 

4.1.1. O que os alunos necessitam aprender 

4.1.2. Como se forma um objectivo de aprendizagem? 

4.1.3. Níveis de aprendizagem 

 

 
4.1.1. O QUE OS ALUNOS NECESSITAM APRENDER 
 

 

Antes de elaborar o conteúdo de um tema, a primeira coisa que se deve 

definir é “o que é que os alunos necessitam aprender sobre este tema”. 

Note-se que o objectivo de aprendizagem não é dar-lhes a conhecer o que 

sabe, nem o que outros sabiam ou poderiam saber. Evita-se muita 

redacção se, quando se escreve, pensarmos nos alunos e na tarefa para a 

qual necessitam de um determinado conhecimento, destreza ou atitude. 

Evitará, também, perguntas inúteis, exames fora de contexto e explicações que não vêm para 

o caso. 

 

O objectivo desta lição é, embora correndo o risco de parecer desnecessário, que aprenda 

a definir os objectivos de aprendizagem. 

 
4.1.2. COMO SE FORMA UM OBJECTIVO DE APRENDIZAGEM? 
 

 
Pode fazer – se de mil maneiras; contudo aconselhamos que utilize um único método e o 

siga com consistência. A ausência de método conduz à falta de precisão e à introdução de 

imprecisões subjectivas como norma docente: começar mal. Se não estabelece objectivos de 

aprendizagem, o normal é não ser você quem domina os conteúdos, mas sim que os 

conteúdos o dominem a si. 

 

Uma forma fácil de definir os objectivos é utilizar a seguinte estrutura: 

 

1. Verbo no infinitivo: Recordar / aplicar / sintetizar / valorizar / … 

 

2. Conteúdo de aprendizagem: dados / conceitos / procedimentos / processos / 

atitudes / … 

 

3. Circunstância, sempre que seja pertinente: grau do domínio / meio utilizado / âmbito 

de aplicação / ... 
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Exemplo: 

Analisar (verbo) + as peças que compõe um tubo de escape (conteúdo) + da marca X 

(circunstância). 

O exemplo indica que o objectivo do aluno consiste em “analisar umas peças”, não em as 

memorizar, nem em avaliar o seu estado. Para além disso, trata-se de uma caso concreto (a 

marca X): perderia sentido se maçássemos os alunos com uma infinidade de classificações, 

tipos e observações. Logicamente que quem redige este objectivo teve em conta a finalidade 

do curso, as características dos alunos e o seu conhecimento sobre a matéria. 

Sugerimos que preste especial atenção ao “verbo no infinitivo”. Os profissionais da 

educação sem terem claro o conteúdo (programa) e as circunstâncias (âmbito e conhecimento 

do ponto de partida, etc.); contudo, é frequente considerarem supérfluo esclarecer a acção (o 

verbo que expressa o que se deseja conseguir). Acredite que os seus alunos ficar-lhe-ão 

agradecidos.  

 

 

 
4.1.3. NÍVEIS DE APRENDIZAGEM. 
 

 
Limitando-nos ao campo da aprendizagem do conhecimento, considere por um momento 

quanto tem mudado o trabalho docente nas últimas décadas. Alguns de nós recordamos como 

na nossa infância se punha a ênfase na “memorização” como sinónimo de “aprender”. 

Sucessivas reformas educativas foram realçando aspectos distintos … e as inúmeras 

discussões. 

O facto é que há muitas propostas – taxionomias – de níveis de aprendizagem. A mais 

clássica de todas poderá ser possivelmente a elaborada por Bloom: 

 

1. Conhecer, 
memorizar 

Neste nível, os alunos são capazes de recordar e memorizar informação 
concreta e abstracta. 

2. Compreender Os alunos são capazes de entender e fazer uso do que lhes é comunicado, de 
forma que podem traduzir, interpretar e extrapolar essa comunicação. 

3. Aplicar Os alunos são capazes de aplicar conceitos ou abstracções apropriadas à 
resolução de um problema. 

4. Analisar Os alunos são capazes de decompor um conjunto nas respectivas partes e 
definir as relações entre as partes. 

5. Sintetizar Os alunos criam um produto coerente, mediante a combinação de elementos 
que provêm da sua experiência ou de matérias aprendidas. 

6. Avaliar Os Alunos fazem juízo de valor sobre conteúdos, actividades, etc. 

 
O nível 1 (conhecer, memorizar) desta classificação corresponderia à aprendizagem mais 

elementar. A de maior dificuldade e, consequentemente, a aprendizagem de maior “exigência” 

é a de nível 6 (avaliar). Uma boa programação deveria conter objectivos orientados para os 

níveis superiores, 4 a 6; sem que com isto se despreze os 3 inferiores. Tudo dependerá da 

matéria, o fim do curso, o que se oferece aos alunos, etc. 
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| EXERCÍCIO 
 

Este exercício ajudá-lo-á a familiarizar-se com a matéria tratada, de modo que o aprendido 

se converta num método fácil de aplicar. Escreva os números da coluna II (verbos sinónimos) 

e as letras da coluna III (exemplos de objectos de aprendizagem) que melhor de relacionam 

com os distintos níveis. As coincidências são inevitáveis; mas uma solução será melhor do que 

as restantes. 

 

I II III 

1. Conhecer, memorizar   

2. Compreender   

3. Aplicar   

4. Analisar   

5. Sintetizar   

6. Avaliar   

 

II-  Verbos de nível similar* III- Exemplos incompletos de objectivos* 

1. Distinguir, diferenciar, inventariar, classificar, 
inspeccionar, … 

A …a raiz quadrada de 99. 
…os resultados de uma situação de emergência 
num simulacro. 
…os códigos de catalogação para séries de 
livros sobre matérias distintas. 

2. Ordenar, organizar, unir, compilar, resumir, … 

B …a capacidade de resistência de um material. 
…a conformidade de um produto com os 
requisitos do cliente. 
…os possíveis efeitos negativos de uma medida 
empresarial na classe trabalhadora. 

3. Explicar, descrever, expor, responder, captar, 
converter, … 

C …os nomes dos deuses gregos mais populares. 
…a lista dos que ganharam prémio Nobel nos 
últimos 5 anos. 
…as capitais dos países da Ásia. 

4. Recordar, reconhecer, repetir, identificar, listar, 
saber, … 

D …os componentes de uma substância química. 
…as peças de um motor de refrigeração. 
…uma situação de crise para explicar as suas 
causas. 

5. Interpretar, calcular, relacionar (associar), 
desempenhar, cumprir, utilizar, … 

E …o sistemas de conversão de graus Fahrenheit 
para Celsius. 
…a teoria da relatividade. 
…os factores que causaram a recessão 
económica dos anos 70. 

6. Estimar, avaliar, ultrapassar, julgar, … 

F …o conteúdo de um livro de Delibes. 
…as conclusões da sua tese de doutoramento. 
…a ordem de trabalhos da próxima reunião 
executiva. 

 
* O mesmo verbo poderá ser utilizado em situações distintas, com significados diferentes. 

Procure captar a ideia do conjunto. 

 

Solução sugerida: 1.(4.C) / 2.(3.E) / 3.(5.A) / 4.(1.D) / 5.(2.F) / 6.(6.B) 
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4.2. A ELABORAÇÃO DO ÍNDICE 
 
 

| TÓPICOS 
 

4.2.1. Contexto 

4.2.2. Títulos explícitos 

4.2.3. Numeração 

4.2.4. Tipos de tema 

 
| A PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 
 

A primeira versão do índice tem, com certeza, um carácter provisório: é um rascunho que 

serve para garantir que o fundamental esteja incluído. Também é útil para analisar o peso que 

se dá aos diversos conteúdos. É claro que, para que este compromisso seja alcançado, é 

importante que os temas tenham uma extensão relativamente homogénea. 

 

Este passo, por si só delicado, deve ser trabalhado com o maior detalhe. O desenrolar dos 

conteúdos dependerá, em boa medida, do ponto de partida que for estabelecido. O objectivo 

deste tema consiste em aplicar uma série de critérios para a elaboração de um índice eficaz, e 

de alguns outros blocos de informação complementares que sirvam para precisar o essencial. 

 

 

 
4.2.1. CONTEXTO 
 

 
Se o curso de formação é parte de uma acção formativa maior (por exemplo, um grau de 

pós-graduação), tanto o professor que elabora os conteúdos, como os seus futuros alunos, 

necessitam de uma orientação inicial acerca dos objectivos pretendidos, as áreas de 

conhecimento que o curso cobre, os conteúdos, etc. Esta informação é breve e precisa. Não 

se trata de escrever um tratado, mas sim de descrever com traços firmes o contexto do curso. 

 

 

 
4.2.2. TÍTULOS EXEMPLIFICATIVOS 
 

 
O melhor conselho que se pode dar acerca do índice é que recolha os títulos dos temas de 

modo a expressar o conteúdo dos respectivos temas. Como o texto do título que encabeça 

este parágrafo. Podia-se ter chamado de outra maneira: “conselhos práticos”, “umas ideias”, “o 

primeiro”, …; é preferível ser mais explícito, tanto para facilitar o seu trabalho (esse rascunho 

que serve de guia para a elaboração dos conteúdos), como o dos seus alunos (que 

agradecerão uma visão sintética e bem esquematizada de todo o programa). 
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Portanto, evite os títulos genéricos que não indicam nada. 

 

 

 
4.2.3. NUMERAÇÃO 
 

 
Convém que o índice reflicta o sistema de classificação que se seguirá no curso. As 

possibilidades de escolha são muito variadas, pelo que se torna perfeitamente aceitável a 

utilização e a combinação de números árabes com os romanos e o alfabeto, tanto em 

maiúsculas como em minúsculas. Por exemplo: 

 

1. Acesso a bases de dados: arquitecturas e tecnologias. 

1.a) As bases de dados e os sistemas de gestão de bases de dados 

1.b) Windows DNA 

1.b) A. Acesso universal a dados. 

1.b) B. ADO e OLE DB 

 

A lista que sugerimos a este respeito inclui sempre o sistema de numeração árabe, com 

pontes de separação. E isto, pelas seguintes razões: 1) não deixa espaço para dúvidas 

(maiúsculas, minúsculas, parêntesis, …); 2) Quando se apresentam / listam os temas, o 

conjunto de documentos ordenam-se automaticamente no seu PC. 

 

Compare o exemplo anterior com o que se segue, onde se adopta números árabes: 

 

1. Acesso a bases de dados: arquitecturas e tecnologias. 

1.1. As bases de dados e os sistemas de gestão de bases de dados 

1.2. Windows DNA 

1.2.1. Acesso universal a dados. 

1.2.2. ADO e OLE DB 

 

 
4.2.4. TIPOS DE TEMA 
 

 
Para determinadas situações é de grande ajuda inserir uma breve anotação, junto ao 

enunciado (título) dos temas que compõem o programa, que indique o tipo de 

desenvolvimento que pensa realizar. Por exemplo, consideremos a hipótese de que o curso 

constará de temas com uma estrutura própria segundo o que se segue: 

 

● Tipo A. – Conceitos, dados, elementos de um conjunto, … para o que se necessita 

de uma definição, exemplos, comparações ou consequências. 

 

● Tipo B. – Procedimentos e processos, que vêem definidos por uma sequência fixa de 

passos e fases. A aprendizagem torna-se facilitada, normalmente, mediante uma visão 



 

  
Manual do formador | Formação On-line 

 

| 72 | 

geral através de uma tabela, diagrama ou esquema de todo o conjunto, seguida pelo 

tratamento de cada uma das fases. 

 

● Tipo C. – Reflexão sobre casos reais, próprio da aprendizagem por inferência, 

dedução, análise, e também para cultivar atitudes mediante a consideração de situações 

verosímeis. A estrutura do tema deverá girar em torno de um caso do qual se possam 

extrair resultados, consequências ou conselhos. 

 

O mesmo curso pode realçar ideias muitos distintas à medida que se desenrolam os seus 

temas. Se a maioria dos elos são do tipo A, o estilo resultará eminentemente teórico. O tipo B 

é apropriado para aprendizagens de conteúdo repetitivo. O C faz ênfase em situações 

práticas. Qual é o tipo predominante no seu programa? Corresponde ao que pretendia 

inicialmente? 

 

Desde logo, a proposta de estabelecer estes três tipos de tema pode adaptar-se às suas 

necessidades, interesses ou, simplesmente, preferências pessoais. O importante é que 

“qualifique” de algum modo o realce que pretende dar a cada objectivo, de forma a conseguir 

uma visão global “a priori” de todo o curso a partir do seu programa. 

 

 
| UM PROTOCOLO PARA O ÍNDICE 
 

O formulário que se segue serve como guia para a elaboração de um índice. Se o seu 

curso consta vários assuntos, ele será útil para a adopção de um mesmo sistema tratar as 

características mais importantes do programa, segundo se referiu neste tema. 

 

Protocolo 1: Índice 

Exemplo: 

Nome da matéria Elaboração de conteúdos de formação em 
Internet* 

Breve descrição do curso onde será tratada a 
matéria: 

Nota: A matéria deve estar contextualizada dentro do 
curso. Isto é, convém elaborar uma justificação do 
programa completo do curso, explicando a relação entre 
as diversas matérias. Este realce servirá para clarificar 
os conteúdos, as relações de dependência, 
coordenação, etc. 

Curso de Especialização “Educação e novas 
tecnologias”. 

Áreas de conhecimento: organização 
académica / didáctica / tecnologia. 

Esta matéria faz parte da área “didáctica”. 
Serão coordenados os conteúdos, de modo 
especial, com as matérias que tratam a 
gestão de docentes / bases de dados / 
ferramentas de avaliação on-line, … 

Objectivo de audiência 

Nota: Tipo de alunos para os quais especialmente se 
destina. 

Dirigentes e profissionais de centros de 
formação à distância. 

Objectivo geral do curso 

Nota: O objectivo mais relevante que deve ter ser levado 
em conta por todas as matérias. 

Proporcionar uma fundamentação teórica e 
prática firme para possibilitar o processo de 
passagem da formação tradicional para a 
formação on-line. 

Breve descrição da matéria: 

Nota: Áreas de conhecimento que abrange. 

Pressupostos teóricos: aspectos educativos 
no ambiente virtual. 

Modelo didáctico de gestão do 
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conhecimento. 

Listas e sugestões para a elaboração de 
conteúdos de formação: teoria, actividades e 
avaliação. 

Número de créditos (ou duração): 

Nota: Tipo de alunos para os quais especialmente se 
destina. 

4 créditos (40 horas de duração) 

Objectivos gerais da matéria: Compreender as peculiaridades e 
possibilidades da formação on-line. 

Aplicar um modelo de elaboração de 
conteúdos. 

… 

Unidades didácticas que correspondem a esses 
objectivos: 

Aspectos educativos através das novas 
tecnologias. 

Integração da didáctica com a gestão do 
conhecimento: apresentação de um modelo. 

… 

 

Programa 

 

Objectivo de aprendizagem Título do tema Tipo 

UD1. Aspectos educativos através das novas tecnologias. 

Saber quais são as vantagens e as limitações 
educativas mais importantes da formação on-line. 

1.1. Possibilidades e limitações da 
formação on-line. 

A 

Conhecer os conceitos fundamentais das duas 
teorias de aprendizagem mais importantes. 

1.2. Teorias da aprendizagem. A 

Aplicar as listas derivadas do princípio de 
complementaridade das teorias educativas do 
desenho estilo de aprendizagem. 

1.3. Proposta de um modelo de 
aprendizagem misto para o desenho de 
cursos de formação on-line. 

C 

Explicar a importância da gestão do conhecimento e 
dos elementos que a compõem. 

1.4. O que gestão da comunicação? A 

Programar objectivos de aprendizagem segundo o 
seu nível de complexidade. 

1.5. Conhecimento e objectivos de 
aprendizagem. 

B 

UD2. Integração de um modelo didáctico com a gestão do conhecimento. 

2.1. Programar os objectivos de uma matéria de 
formação on-line. 

1.1. Programação de uma matéria. B 

…   
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4.3. A REDACÇÃO DOS TEMAS 
 

 
| TÓPICOS 

 
4.3.1. Temas breves, divididos em partes 

4.3.2. Imagens, desenhos, gráficos, fotos 

4.3.3. Estilo de redacção 

4.3.4. Exercícios com correcção automática 

 

 

| TIRAR PARTIDO DO AMBIENTE VIRTUAL 
 

Do ponto de vista teórico, a formação desenhada para um ambiente on-line deveria ter em 

conta as vantagens e inconvenientes do meio: 

 

1. Possibilidade de utilizar “hiper – texto”: ligações a explicações e referências colaterais 

em relação às que se podeM “navegar”, interrompendo o discurso linear de determinado 

texto. Por proporcionar recursos opcionais, torna-se muito útil. No entanto pode pecar-se 

por excesso, se as ligações são demasiado frequentes e desviam-nos a atenção do 

discurso principal. 

 

2. Facilidade em “interagir” com o programa, com outros alunos ou com o tutor. Neste 

tema faremos referência exclusivamente à interacção com o programa, através dos 

exercícios de auto – avaliação. 

 

3. Opção de utilizar “multimédia” (imagens, som, movimento, etc.). Uma maior proporção 

de multimédia fará com que o interface seja mais atractivo e, consequentemente, 

motivante. No entanto, temos que valorizar a rentabilidade educativa e económica desse 

esforço. 

 

Considerando estas características, parece-nos que a preocupação dos especialistas em 

conteúdos se deve concentrar nas primeiras. Pelo menos, numa primeira fase. A introdução de 

multimédia avançada deverá ser objecto de estudo distinto, de um “modelo de curso” 

elaborado por profissionais, com umas especificações distintas e concretas que assegurem a 

rentabilidade do projecto (tal como os desenhos de arquitectura necessários para a construção 

de um edifício). 

O objectivo deste tema é que conheça as listas para a adaptação efectiva de um material 

educativo específico (isto é, que não requer uma programação avançada) a num ambiente 

virtual. 
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4.3.1. TEMAS BREVES, DIVIDIDOS EM PARTES 
 

 

Não se trata de escrever um livro. A leitura de textos longos no computador torna-se difícil e 

fastidiosa para a maioria dos utilizadores. Se deseja que os seus alunos “leiam muito”, 

proporcione-lhes uma bibliografia adequada ou documentação que possam descarregar da 

Rede (em formato Word ou em PDF). No entanto “o miolo” da aprendizagem deve ser breve. 

O estudo de um tema, dependendo da matéria, não deverá ultrapassar um tempo máximo 

razoável. Deverá ser você – ou o responsável pelos cursos – quem estabelece esse tempo. Se 

se concentra  “num único objectivo de aprendizagem por tema”, não seria de estranhar que o 

tempo necessário para alcançar o objectivo seja de 15 minutos ... Se considera 30 minutos, 

45, ... adaptam-se melhor ao seu modo de trabalhar, com certeza. Se aponta para 3 horas, o 

melhor é que reveja o conceito de “objectivo de aprendizagem”. Será que está a pedir aos 

alunos para aprender demasiadas coisas de uma assentada. Por este motivo sugerimos que 

estabeleça um número limitado de palavras (500, 1000, 2000, ...), com certas margens 

admissíveis. 

 

Pois bem, 1000 palavras “em bloco” podem tornar-se excessivas. Inclusivamente se o texto 

for sobre literatura. Convém que se “divida” o bloco em partes, cuja estrutura variará segundo 

o tipo de aprendizagem que for seguida. Não é nenhuma descoberta recente. Os tratados 

mais antigos de retórica aconselham a divisão do discurso em partes (introdução, 

desenvolvimento, conclusões, ...). 

 

O resultado será uma lição breve, dividida em páginas que contêm partes ainda mais 

breves. O “scroll” (uso da barra de movimento lateral para visualizar o texto) nada o proíbe; no 

entanto tente fazer com que as suas páginas Web – as suas partes – não exijam um uso 

exagerado deste recurso. 

 

 

 

4.3.2. IMAGENS, DESENHOS, GRÁFICOS, FOTOS 
 

 

É evidente que o conteúdo impõe o tipo de imagem mais adequado. Ocasionalmente não 

se necessitará de nenhuma – pense, por exemplo, num curso sobre antropologia – e, noutros, 

as imagens serão mais importantes do que texto – consideremos, por exemplo, a explicação 

de um interface de um programa para desenho gráfico. 

 

É sempre recomendável a inserção de algum gráfico ou esquema que sirva para sintetizar 

um conteúdo, ou de uma imagem que guarde uma relação real ou metafórica com o conteúdo 

que se estiver a tratar. O autor (especialista em conteúdos) deve preocupar-se em 

proporcionar ou sugerir o tipo de imagem que é imprescindível para a compreensão do tema. 

Se o propósito das imagens é simplesmente amenizar, o ideal seria nas mãos de um 

desenhador gráfico (desde que lhe possa ser dada liberdade). 
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4.3.3. ESTILO DE REDACÇÃO 
 

 

O estilo de um curso on-line é: deve ser, distinto de um manual. Imagine o aluno que lê o 

seu texto no ecrã de um computador, e procure dirigir-se a ele e orientar o seu discurso sobre 

os seus indeferisses: 

 

● Interrompa a sessão com perguntas retóricas – “Pareceu-lhe difícil esta lição?”, por 

exemplo – e outros recursos similares. 

 

● Evite o uso excessivo das formas impessoais, das frases longas subordinadas, da voz 

passiva e dos gerúndios. Se o seu forte não é a expressão escrita, peça ajuda para polir 

o estilo. A sensatez é o melhor: sujeito + verbo + predicado, por esta ordem. Leia Azorín. 

 

● Seja ameno: uma ponta de humor não faz mal, nem prejudica a qualidade de um texto. 

Sinta um pouco de compaixão pelos seus alunos, especialmente se a matéria é pesada. 

 

 

4.3.4. EXERCÍCIOS COM CORRECÇÃO AUTOMÁTICA 
 

Convém utilizar imagens, mas não é sempre imprescindível. O que é imprescindível num 

curso on-line são os exercícios com correcção automática. Inclua alguns destes exercícios em 

todos e cada um dos temas. Acredite que isto é tão importante como os três pontos anteriores 

juntos. 

| O ESBOÇO PARA OS TEMAS 

 
Estude “a forma” do tema cuja continuação se apresenta de seguida. Trata-se de um 

protocolo ou cábula que serve como guia para a elaboração de temas. Observe os seguintes 

detalhes: 

 

1. A “etiqueta” que recolhe dados para arquivo e gestão documental: título do tema, 

versão e data, autor, código e, muito importante, os ficheiros correspondentes a 

imagens, exercícios e documentos respectivos. 

 

2. Os blocos de informação (cada qual na sua célula da tabela) e sub – blocos de 

informação (separados pelos respectivos títulos). 

 

3. O uso de termos sublinhados, que indicam a inserção de uma imagem – maslow.tif –, 

ligações a exercícios – cmi_5.1.1, etc. –, ao glossário – recompensas (g) – ou a um 

documento – HerraMotiv.doc. 

 

Propomos que pense na construção de um protocolo adaptado às suas necessidades. 

Faça-o com todo o sentido que poder (por exemplo, um único tipo de tema, que inclua 

“introdução + desenvolvimento + bibliografia”) e incorpore as explicações mais relevantes, de 

acordo com o seu modelo (por exemplo, com notas de pé de página): 
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● Número de palavras recomendável. 

 

● Codificação de temas, exercícios, imagens e documentos. 

 

● Número de exercícios recomendável. 

 

● Etc. 

 

Não é mais fácil incluir tudo – texto, exercícios, imagens, explicações de glossário – num 

único documento? Lamento, mas NÃO. A transformação para formato electrónico obriga ao 

tratamento de cada um desses ficheiros separadamente. Para além disso, ao elaborarem – se 

os temas segundo este sistema, as correcções, as melhorias e os aumentos posteriores serão 

mais fáceis de se efectuar. 

 

Título A motivação e as suas regras 

Tipo de lição C 

Objectivo Analisar os factores que intervêm num processo de motivação ou desmotivação: as 
necessidades, os incentivos, as expectativas e os reforços 

Autor Fernando Moreno 

Data e versão 5.ago.02 

Ficheiros em 
anexo 

Exercícios cmi_5.1.1 até cmi_5.5.4, maslow.eps, HerramMotivac.doc 

Palavras 
chave 

Motivação, incentivos, necessidades, expectativas, reforços 

Código da 
lição 

Cmi_5_1 

 

Introdução Motivação e rendimento 

Porque é que há pessoas que, em igualdade ou em inferioridade de condições 
(preparação, qualidades, idade, etc.), rendem mais do que outras no trabalho? Sem 
dúvida que a resposta não é uma única. O factor mais relevante é fácil de identificar: 
a ilusão ou, com um termo um pouco mais técnico, a motivação. (...) 

Uma das funções fundamentais de um bom dirigente é, precisamente, conseguir um 
clima de trabalho motivante. O objectivo desta lição é ensinar-lhe a analisar os 
factores que intervêm num processo de motivação ou desmotivação: as 
necessidades, os incentivos, as expectativas e os reforços. 

Estudo de caso Caso: um clima enraivecido 

Os últimos anos têm sido um quebra-cabeças para o chefe de pessoal por causa do 
elevado número de baixas, demissões e consequente rotação de auxiliares. Como 
consequência da falta de experiência das novas incorporações, a atenção aos 
residentes acabou por se ressentir. O nível de satisfação pelo serviço é 
lamentavelmente baixo, em comparação com outros centros. No entanto, a 
retribuição económica do pessoal é superior (...) 
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Conselhos 
/ listas 

1. Necessidades: A pirâmide de Maslow 

Parece-lhe adequada a análise de Agustin Fernandez? Se pensa que sim, 
sugerimos-lhe que torne a pensar um pouco mais. Agustin só baralhou factores 
materiais. A causa do problema pode ser muito distinta e temos que a encontrar 
depois de uma análise sistemática das necessidades colectivas e individuais. 

Entre as teorias da motivação mais conhecidas encontra-se a de Maslow. Este autor 
(...) a teoria de Maslow: 

maslow.eps 

1. As necessidades fisiológicas são as mais básicas: comida, habitação, roupa, 
saúde, ... 

2. A necessidade de segurança reduz-se à estabilidade: no posto de trabalho, 
salário, possibilidade de enfrentar riscos, etc. 

3. As necessidades de pertinência ou sociais referem-se à integração pessoal 
dentro de um grupo: família, social, religioso, trabalho. (...) 

cmi_5.1.1. 

2. Incentivos 

(...) Em consequência, os factores externos influenciam muito nos incentivos de 
carácter interno. 

cmi_5.1.2. 

3. Expectativas 

(...) Daí a importância das nossas metas terem um certo grau de dificuldade, mas 
sem os alcançar, e não reflecte uma espécie de grandeza. 

cmi_5.1.3. 

4. Reforços 

(...) faça-o com delicadeza, mas faça-o. 

cmi_5.1.4. 

Ferramentas de 
ajuda 

Ferramentas de motivação 

A motivação das pessoas precisa saber abranger os seus valores e criar 
oportunidades para os activar e os desenvolver. A lista que se segue reúne uma 
relação de conselhos relativos às responsabilidades, às recompensas (g), aos 
argumentos e às relações. 

HerramMotivac.doc 

Bibliografia ou 
referências 
básicas 

Centro de Humanización de la Salud. Manual Básico para Gerocultores y Auxiliares 
Geriátricos. Cáritas Española. Madrid, 1999, págs. 183-.187. 

BOYETT, Joseph y Boyett, Jimmie. Lo major de los gurús. Gestión 2000. Barcelona, 
1999, págs. 229-285. 
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4.4. INCLUSÃO DE EXERCÍCIOS COM CORRECÇÃO AUTOMÁTICA 
 
 

| TÓPICOS 
 

4.4.1. A chave do êxito 

4.4.2. Tipos de exercício 

4.4.3. Para redigir os exercícios com precisão 

 

 

 

4.4.1. A CHAVE DO ÊXITO. 
 

 

Os exercícios com correcção automática são, no nosso entender, a chave do êxito de um 

bom curso de formação on-line. Referimo-nos, desde 

logo, aos conteúdos dirigidos à auto – aprendizagem. 

Estes exercícios proporcionam a interactividade que 

converte o curso em algo mais do que um manual na 

Internet. 

A rentabilidade educativa destes exercícios é muito 

alta, pois podem ser utilizados como auto avaliação e 

também para a avaliação posterior. E a rentabilidade 

económica (economia de esforços e de custos), máxima. 

Esta afirmação entende-se no contexto da “atenção dos 

alunos”: enquanto que os exercícios, uma vez elaborados, 

não requerem dedicação de tempo por parte do professor, 

tanto as actividades em tutoria como os trabalhos em 

equipa requerem uma determinada dedicação, regular e 

proporcional ao número de alunos que participam em 

cada edição do curso. 

Este tema tem como objectivo ensinar a criar exercícios com correcção automática, que 

cumpram uns requisitos mínimos de qualidade. 

 

 

 

4.4.2. TIPOS DE EXERCÍCIO. 
 

 

Vamos limitar-nos a explicar os tipos de exercícios mais usuais que, com certeza, conhece 

pela sua própria experiência. 

 

| ESCOLHA MÚLTIPLA, RESPOSTA MÚLTIPLA E VERDADEIRO – FALSO  
 

Estes três exercícios têm a mesma estrutura em comum. Observe o seguinte exemplo: 
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Código do exercício: hist_2.3.1 (lê-se: curso de História, capítulo 2, tema 3, pergunta 1) 

Texto da pergunta Quem é que realmente descobriu a América? 

Resposta 1 Américo Vespucio 

% valor da Resposta 1 0 

Feedback da Resposta 1 A ele se deve o nome ... 

Resposta 2 Cristóbal Colón 

% valor da Resposta 2 100 

Feedback da Resposta 2 Correcto 

Resposta 3 Os Vikings 

% valor da Resposta 3 0 

Feedback da Resposta 3 Não há nenhum dado histórico factual a este respeito e, em todo o 
caso, a sua repercussão histórica foi nula. 

...  

Resposta n  

% valor da Resposta n  

Feedback da Resposta n  

 
Na escolha múltipla, só uma das respostas sugeridas deverá ser correcta (os 100% do 

valor da pergunta corresponde a essa resposta, e as restantes terão um valor 0). 

 

A resposta múltipla reparte o valor correcto entre duas ou mais respostas (se houver duas 

respostas correctas e uma incorrecta, a sua pontuação seria 50, 50, 0). 

 

O exercício verdadeiro – falso é, na realidade, uma pergunta de escolha múltipla com 

duas respostas, das quais só uma é a correcta. 

 

A qual destes três tipos corresponde o exemplo? Tem que ter acertado. É demasiado fácil 

para deixar dúvidas. Contudo, se tem alguma incerteza, dizemos-lhe que sim, que é uma 

escolha múltipla. 

Se achar conveniente, pode associar valores negativos às respostas erradas para tornar 

um pouco mais interessante (leia-se “exigente”) o exercício. 

 

 

| ASSOCIAÇÕES 
 

Este exercício consiste em estabelecer a relação entre os itens de uma coluna com os seus 

correspondentes noutras coluna. Ao redigir, escreva sempre a resposta correcta. O programa 

ocupar-se-á de alterar a ordem. 
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Código do exercício: geo1_4.4.4 (leia: curso de Geografia I, capítulo 4, tema 4, pergunta 4) 

Pergunta: Associe os estados que figuram na coluna esquerda com as suas respectivas capitais, da 
coluna direita. 

Esq. 1 Camboja Dir. 1 Phonom Penh 

Esq. 2 Laos Dir. 2 Vientiane 

Esq. 3 Myanmar (Birmania) Dir. 3 Yangon 

Esq. 4 Tailândia Dir. 4 Bangkok 

Esq. 5 Vietname Dir. 5 Hanoi 

 

Feedback para 
respostas correctas 

Correcto. Acertou em todas as respostas 

De forma alternativa poder-se-á utilizar um icon.. 

Feedback para 
respostas 
incorrectas 

Lamento. Cometeu erros. 

De forma alternativa poder-se-á utilizar um icon 

 

 

 

| EXERCÍCIO COM RESPOSTA CURTA E FECHADA 
 

O exercício consiste em formular uma pergunta que requeira uma reacção escrita (feita 

pelo aluno), unívoca e precisa. Tenha em conta que os programas informáticos não 

distinguirão pequenos detalhes (acentos, espaços em branco, sinónimos, ...): o melhor é 

limitar este tipo de exercício a situações em que a resposta consista numa única palavra ou 

número. Se desejar considerar válidas algumas variantes, terá que o dar a saber. 

 

Código do exercício: arit_4.4.4 (leia-se: curso de Aritmética, capítulo 4, tema 4, pergunta 4) 

Texto da pergunta A área de um círculo de 3cm de raio é de ____ __cm2 (escreva simplesmente o 
número com duas casas decimais). 

Resposta 1 28,27 

% valor da R1 100 

Feedback de R1 Correcto 

Resposta 2 28.27 

% valor da R2 100 

Feedback de R2 Correcto 

Resposta 3 28’27 

% valor da R3 100 

Feedback de R3 Correcto 

...  

Resposta Rn  

% valor da Rn  

Feedback de Rn  
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4.4.3. PARA REDIGIR OS EXERCÍCIOS COM PRECISÃO. 
 

 

Os seguintes conselhos são de cumprimento obrigatório: 

 

1. Os exercícios devem corresponder ao objectivo de aprendizagem marcado para cada 

tema. Não se trata de perguntar por perguntar, mas a ajudar os alunos a aprender. 

 

2. Cada pergunta deve poder ser entendida fora do contexto do tema. Desta forma, 

poder-se-á usá-la, por exemplo, ao acabar uma unidade didáctica ou para um exame 

no final do curso. É preferível uma redacção longa e clara do que uma pergunta 

confusa. 

 

3. Procure um grau de dificuldade mais ou menos homogéneo. Em geral, evite as 

perguntas óbvias e tente colocar os seus alunos perante exercícios que sejam 

verdadeiramente coerentes. 

 

4. Assegure-se de que a pergunta se entende e de que as respostas estão bem 

redigidas. Deixe de parte os exercícios por cerca de dois dias e depois tente 

responder você mesmo às perguntas. Ficará surpreendido com o que escreveu. 

 

 

| AVALIAÇÃO DE ALGUNS EXEMPLOS 
 

Que erros, defeitos ou possíveis melhorias encontra nos seguintes exercícios? 

 

1. Exercício com resposta curta e fechada 

 

Código do exercício: lit_4.5.4 

Texto da pergunta Quem é o autor de “Codex 632”? 

Resposta 1 José Rodrigues dos Santos 

% valor da R1 100 

Feedback de R1 Correcto 

Resposta 2  

% valor da R2  

Feedback de R2  
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2. Exercício de associação 

Código do exercício: lit_6.4.4 

Pergunta: Associe os títulos dos livros com os seus respectivos autores. 

Esq. 1 Codex 632 Dir. 1 José Rodrigues dos Santos 

Esq. 2 Os Mais Dir. 2 Eça de Queirós 

Esq. 3 Amor de Perdição Dir. 3 Camilo Castelo Branco 

Esq. 4 Auto da Barca do Inferno Dir. 4 José Saramago 

Esq. 5 Ensaio sobre a Cegueira Dir. 5 Gil Vicente 

 

Feedback para 
respostas correctas 

Correcto. Acertou em todas as respostas. 

De forma alternativa poder-se-á utilizar um icon 

Feedback para 
respostas incorrectas 

Lamento. Cometeu erros. 

De forma alternativa poder-se-á utilizar um icon 

 

3. Exercício de resposta múltipla 

 

Código do exercício: cmi_5.1.1 

Texto da pergunta A retribuição económica do pessoal auxiliar é superior à média que 
se oferece no sector e a carga de trabalho é similar; 
adicionalmente, o centro conta com umas instalações magníficas e 
de fácil acesso. A opinião do director, Agustín Fernández, é que se 
deveria fazer um esforço para aumentar os incentivos económicos, 
talvez vinculando-os a objectivos de desempenho. 

Que tipo de necessidades – segundo a pirâmide de Maslow – está 
considerando Agustín Fernánde neste caso? 

Arquivos anexos (imagens)  

R1 (resposta 1) Necessidades fisiológicas 

FB R1 (feedback formativo à R1) Correcto. 

% R1 50 

R2 Necessidades de segurança 

FB R2 Correcto. 

% R2 50 

R3 Necessidades de pertença e sociais 

FB R3 Incorrecto. 

% R3 0 

R4 Necessidades de estima e pessoais 

FB R4 Incorrecto. 

% R4 0 

R3 Necessidades de auto realização 

FB R3 Incorrecto. 

% R3 0% 
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Respostas dos exercícios: 

 

1. O programa só reconhecerá como correcta a resposta “Pedro António de Alarcón”, e 

não “Pedro A. de Alarcón”, “Alarcón”, “ Pedro A. de Alarcón ”, PEDRO ANTONIO DE 

ALARCÓN”, etc. 

 

2. O quadro deve complementar-se associando cada elemento da coluna esquerda com 

o elemento correcto da coluna direita. É o programa que altera a ordem das respostas, 

não é você (a pessoa que se encarrega da transformação dos materiais pode não 

saber nada de literatura, e mesmo que saiba, não o faça trabalhar 

desnecessariamente). 

 

3. O exercício está bem, mas o feedback às respostas não trazem quase nada. Convinha 

explicar porque é que uma resposta está incorrecta. 
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4.5. GLOSSÁRIO, NOTAS E HIPER – LIGAÇÕES  
 
 

| TÓPICOS 
 

4.5.1. Vantagens das hiperligações  

4.5.2. Técnica prática para inserir hiperligações  

4.5.3. Quando usar as hiperligações  

4.5.4. A ortografia, a sintaxe e o bom gosto 

 

 

4.5.1. VANTAGENS DAS HIPER – LIGAÇÕES  
 

 

Do mesmo modo que o pensamento não segue uma estrutura 

linear, saltando de uns conceitos para direcções distintas e 

diferentes relações, o uso de hiperligações facilita um discurso 

enriquecedor e atractivo, com grandes possibilidades didácticas. 

Pode, sempre que o considere conveniente, introduzir a 

explicação de um termo ao usar uma ligação ou passar o cursor do 

rato sobre ele. Ao proporcionar a resposta a uma pergunta a um 

aluno (uma variante muito simples do exercício). Ou remeter a uma 

página Web donde se aprofunde o tema que se esteja a explicar, ou 

a um artigo (Word, PDF, Excel) que o aluno pode descarregar para o seu computador. 

O objectivo de aprendizagem que lhe propomos é que saiba avaliar a oportunidade de 

introduzir estes recursos na elaboração das suas matérias de formação. 

 

 

4.5.2. TÉCNICA PRÁTICA PARA INSERIR HIPER – LIGAÇÕES  
 

 

Uma fórmula simples consiste em sublinhar os termos que deseja realçar, fazendo uma 

indicação sobre o dito realce. Por exemplo: 

 

● A palavra psicossomático (glossário) deste parágrafo está vinculada a uma explicação 

de glossário. O glossário é um documento que contem a definição de todos os termos 

do curso. 

 

● Do mesmo modo, pode incluir um apontador para a Web, como em psicossomático 

(http.//WWW.psicos.org/casos.htm), um documento – como em psicossomático 

(psico.doc), ou qualquer outro tipo de arquivo. 

Como pode imaginar, recomenda-se que reserve os caracteres sublinhados para indicar as 

hiper ligações. Se pretende realçar a importância de um termo, coloque os caracteres em 

negrito ou marcados, mas não sublinhados. 
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4.5.3. QUANDO USAR AS HIPER – LIGAÇÕES  
 

O uso de hiper – ligações pode ser contraproducente e tendencioso se se cai no abuso de 

“obrigar” a romper a lógica. Uma boa maneira de utilizar as hiper – ligações é pensar que são 

anotações pontuais que o autor de um livro incluirá em notas de rodapé de página, apêndices, 

anexos, glossário quando termina o livro. Com esta ideia de fundo, os conselhos que se 

seguem adquirem mais sentido. 

 

1. Glossário 
 

● Inclua no glossário os termos cuja compreensão seja imprescindível. Se a linguagem 

que utiliza não requer especiais definições ou explicações, não se esforce por aumentar 

os termos do glossário à força de definir o definido e explicar o óbvio. Nem todos os 

temas requerem glossário. 

● Uma vez que se tenha introduzido uma definição, a tentação imediata é associá-la a 

todas as ocorrências do termo ao longo dos conteúdos do curso. Fuja dessa tentação. 

 

2. Endereços Web 
 

● O aluno deve saber o que é que vai encontrar quando faz clic sobre uma determinada 

palavra ou frase. Os termos do glossário terão sempre um interface (tipo de letra e cor) 

semelhante. As hiper – ligações que apontam para locais externos ao curso, devem ser 

reconhecidos como tabelas. 

 

● Explique, sempre que seja necessário, em que consiste o interesse de uma determinada 

ligação Web, o que se espera que o aluno possa encontrar nela. 

 

● Proporcione todos os detalhes da ligação (raiz http://www.xxx.yy, e endereço do ficheiro 

- /carpete/ficheiro/.html). Lembre-se de que os endereços Web podem mudar: é 

conveniente revê-los de vez em quando. 

 

3. Apontadores para ficheiros 
 

Uma das regras de ouro de qualquer curso de formação é “ir ao pormenor”. O conteúdo dos 

temas deve ter uma extensão definida e, desde logo, breve. Tudo o que não seja “essencial”, 

mas conveniente, pode ser incluído sob a forma de “anexo”, “ferramenta”, “ajuda”, “aplicação”. 

Inclusivamente deve estabelecer-se uma regra para este tipo de recurso como parte da 

estrutura prevista para determinados temas. Considere que esta é uma das muitas formas que 

podem enriquecer um curso sem ser necessário trocar conteúdos fundamentais. 

 

4. Outros 
 

O conceito de hiperligação não se esgota com o que se acaba de referir, pois são os mais 

frequentes. Num sentido amplo da palavra, pode-se considerar que uma hiperligação é: 
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● Um tipo de marca sobre um termo ou imagem, 

 

● Visível – como o caso de um endereço Web – ou invisível – os caracteres ou imagens 

são normais. 

 

● Que permite navegar para outro destino, 

 

● Ou mover informação distinta (imagens, texto, gráficos, ...) 

 

● A indicar o termo ou objecto marcado, ou ao passar o cursor do rato sobre ele. 

 

Um técnico considerará esta definição bastante heterodoxa, mas para nós é suficiente. O 

que você deve saber é que é possível incorporar efeitos para surpreender, chamar à atenção, 

amenizar ou abrir mensagens formativas. Isso sim, à custa de um pouco mais de esforço da 

sua parte (deverá indicar com clareza o que pretende) e da equipa técnica. 

 

 
| O QUE É QUE PODERÍAMOS MELHORAR? 

 
Seguidamente inclui-se parte de um texto elaborado por um especialista sobre páginas 

ASP. Não lhe pedimos que aprenda nada sobre estas páginas, a não ser, segundo as 

orientações deste tema, tente detectar 5 erros graves cometidos pelo especialista. 

 

Páginas Active Server (g) 

Páginas Active Server (g) (ASP, Active Server Pages) é uma forma de criar e executar 
aplicações dinâmicas e interactivas na Web. A sua Importância é extrema para a elaboração 
de bases de dados na Internet. 

É possível combinar páginas HTML (g), de comandos sequenciais (g) e componentes ActiveX 
(g) para criar páginas e aplicações Web interactivas. 

As páginas ASP (g) começam a executar-se quando (...) 

(...) 

Encontrará mais informação nos seguintes endereços: 

http://www.programacion.com (...) 

 

 
Erros detectados: 

 

1. É exagero assinalar um termo de glossário num título. 

 

2. O mesmo termo do glossário repete-se três vezes seguidas na mesma página. 

 

3. Se o tema define, precisamente, o termo em questão, falta estabelecer uma ligação 

entre essa palavra e o glossário, que voltará a repetir a definição. 
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4. Há sombreados que não representam nenhum vínculo (“A sua Importância é extrema 

...”: isso torna-se confuso. Se se quer realçar uma palavra ou expressão, é melhor 

utilizar outra tipografia (por exemplo: (“A sua Importância é extrema ...”) 

 

5. Não se explica ao aluno o que vai encontrar por de trás da ligação Web (http://...). 

Para além do mais, esta é uma página principal sobre programação, desta forma não 

trata especificamente o tema (o endereço correcto e completo é: 

http://www.programacion.com/asp/). 

 

6. (este erro é de propósito) Não lhe parece haver um número demasiado grande de 

ligações ao glossário? Tanta referência, em vez de esclarecer a explicação, pode 

torná-la mais confusa. 

 

 



 

  
Manual do formador | Formação On-line 

 

| 89 | 

 

4.6. COMPOR A UNIDADE DIDÁCTICA: UM ANTES E UM DEPOIS 
 
 

| TÓPICOS 
 

4.6.1. Contextualização dos temas 

4.6.2. Visão geral da unidade didáctica 

4.6.3. Resumo da unidade didáctica 

 

4.6.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TEMAS 
 

 

É recomendável que os temas que compõem um curso de formação on-line guardem a 

maior independência possível entre si. Evita-se fazer referências do tipo “como vimos no tema 

12”, “a próxima lição tratará sobre ...”, etc., poderá “reutilizar” diversos temas noutros cursos 

ou actualizar os seus conteúdos sem necessidade de rever todo o material. Evidentemente, 

isto nem sempre é possível. O que deveria ficar claro é que se deve reduzir ao mínimo 

imprescindível o número de referências externas. 

 
Por outro lado, esta pressuposta independência 

claramente que se enquadra com uma mais do que 

desejável unidade de realce, coerência interna, 

posição em destaque, reflexão sobre o acordo, uma 

ideia sobre o que fica por ver, etc. Como manter 

compatível a autonomia entre os temas com uma 

exposição gradual e bem desenhada? A resposta é: 

com uma visão geral, antes dos temas da unidade 

didáctica, e uma revisão posterior do estabelecido. 

 

O objectivo deste tema consiste em analisar o 

conteúdo que seria desejável desenvolver como visão geral, por um lado, e um resumo das 

unidades didácticas, por outro. 

 

 

 

4.6.2. VISÃO GERAL DA UNIDADE DIDÁCTICA 
 

 

Visão geral – que também se poderia chamar de apresentação ou introdução – tem como 

finalidade introduzir os temas que compõem a unidade didáctica, revelar parcialmente o 

conteúdo do conjunto, expor as relações externas – e apresentar os objectivos de 

aprendizagem – basicamente, os de cada tema para além das actividades que se desenharam 

para a unidade. 
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A forma mais útil de criar a visão geral – e também o resumo – é dedicar um bloco de 

informação para cada um dos elementos que deseja desenvolver; por exemplo: 

 

● Introdução (relevância, interesse) 

 

● Contexto (cenário plausível, importância de cada tema em relação ao conjunto, relação 

com outras unidades didácticas) 

 

● Objectivos 

 

● Esquema (resumo, títulos, diagrama, ...) 

 

Este esquema é arbitrário e, por tanto, susceptível de modificação, aumento ou redução. 

 

 

 

4.6.3. RESUMO DA UNIDADE DIDÁCTICA 
 

 

Do mesmo modo que a visão geral ajuda a dar coerência ao conjunto dos temas da 

unidade didáctica “antes” da sua exposição, o resumo permite reforçar essa coerência “depois” 

de serem expostas. Segundo uma perspectiva didáctica, poder-se-ia dizer que a unidade 

didáctica segue o seguinte discurso retórico: 1) anunciar o que se vai aprender, 2) explicar o 

que se deve aprender, 3) repetir os pontos fundamentais que se aprenderam. 

 

O resumo pode conter os seguintes elementos: 

 

● Breve sumário da unidade didáctica, prestando especial atenção aos temas mais 

importantes. 

 

● Bibliografia e recursos recomendados. 

 

● Importância desta unidade didáctica dentro do curso: reflexão sobre o que foi trabalhado 

nas unidades didácticas anteriores e anunciar outras unidades didácticas que se 

relacionam com a presente. 

 

Tendo em conta que a missão fundamental da visão geral e do resumo é facilitar a 

coerência interna e externa dentro de um determinado curso, será conveniente rever e 

actualizar estes elementos sempre que se vá reutilizar uma determinada unidade didáctica 

num curso diferente. Logicamente, se não se reutilizam unidades didácticas, a não ser temas 

isolados, temos que construir a visão geral, o resumo (e também as actividades) associadas 

às novas unidades didácticas. O esforço necessário para este objectivo é muito pequeno: 

desde logo, muito menor do que o que seria preciso para reutilizar um curso ou parte de um 

curso que não tenha seguido este sistema de desenvolvimento. 
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| LISTA 
 

Propomos-lhe como exercício a construção de uma lista para a versão geral e o resumo de 

unidades didácticas (ou capítulos, o nome é o menos) como a que está a trabalhar agora. 

Imagine que está a desenhar para um curso on-line, onde outros especialistas também 

participarão, com matérias. Complete essa lista com a informação que encontrará nesta 

mesma unidade didáctica (não escreva tudo: basta indicar os textos). 

 

 

O resultado deveria ser parecido com o seguinte: 

 

Visão geral e resumo da unidade didáctica 

 

Código Fogpu_4ª 

Título Como redigir os conteúdos 

Temas que a compõem Fogpu_4-1 a 4-6 

Data e Versão 16.agosto.2002, v.1 

Autor Fernando Moreno 

 

a Unidade didáctica 4 do curso “fogpu” (Formação on-line. Guião para professores 

universitários). 

 

Blocos de informação da visão geral 

 

Introdução 
Comprovar a introdução do capítulo correspondente a este tema 

 

Esquema do capítulo 
Comprovar a introdução do capítulo correspondente a este tema 

 

 

Blocos de informação do resumo 

 

Ideias básicas 
Comprovar a introdução do capítulo correspondente a este tema 

 

Bibliografia recomendada Comprovar a introdução do capítulo correspondente a este tema 
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LEMBRETE 
 

1. A correcta definição dos objectivos de aprendizagem é de grande utilidade, tanto para 

que o especialista desenvolva com precisão o tema, como para orientar os alunos 

sobre os aspectos em que devem centrar a sua atenção. 

 

2. A primeira tarefa do especialista em conteúdos consiste em traduzir os objectivos de 

aprendizagem num programa experimental e provisório. Esse programa é uma boa 

referência para avaliar o equilíbrio conseguido no desenvolvimento das unidades 

didácticas e temas. O índice definitivo dos temas reflectirá o esquema do curso: 

convém que os enunciados dos títulos expressem com clareza o conteúdo que se 

espera de cada um deles. 

 

3. É aconselhável que os temas tenham uma organização interna, com subsecções que 

facilitem a sua divisão racional por páginas Web de curta extensão. Aspectos tais 

como o número de palavras, número e tipo de imagens, exercícios e estilo de 

redacção devem ser objecto de uma formulação explícita, clara e verificável. 

 

4. Os exercícios com correcção automática são uma parte essencial de todos e cada um 

dos temas de auto – aprendizagem on-line. Estes exercícios são o recurso mais 

habitual para fomentar a interactividade. Convém que o autor reveja os exercícios (ou 

peça a alguém que o faça), depois de deixar passar um tempo razoável: é muito fácil 

cometer erros por causa de aspectos que se julguem implícitos, subentendidos e faltas 

de contexto. 

 

5. O glossário, as notas e as hiper – ligações facilitam a introdução dos hiper – média. 

São, portanto, um recurso de grande utilidade e atractivo; no entanto com incorre-se 

demasiada frequência num uso exagerado. 

 

6. Considerando que se propôs a elaboração de temas “independentes”, com o mínimo 

de referências entre eles, é conveniente introduzir explicações que antecipem (versão 

geral) e resumo (da unidade didáctica) as ideias fundamentais expressas por um 

conjunto de temas. Este sistema proporcionará a necessária coerência e ligação 

lógica no desenvolvimento do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
Manual do formador | Formação On-line 

 

| 93 | 

CAPÍTULO 5 
 

COMO FAZER TRABALHAR OS ALUNOS: 
ACTIVIDADES E AVALIAÇÃO 
 
 

      Objectivos 

 

● As actividades em grupo. São, com frequência, um aspecto esquecido pelos 

desenhadores de cursos. Analisaremos as possibilidades didácticas do “estudo de 

casos” no contexto da formação on-line, mostrando exemplos concretos e possíveis 

listas de trabalhos. 

 

● Exibir o índice. Os objectivos de aprendizagem devem ser distribuídos através de um 

programa de formação: um índice do curso, matéria, etc., em que os temas e unidades 

didácticas se apresentam encadeados. 

 

● Redigir os temas. Aqui analisam-se os elementos que compõem os temas de um 

programa de auto aprendizagem de formação on-line. O tratamento individualizado 

destes elementos, mediante as suas respectivas regras, facilitará a aplicação dos 

critérios estabelecidos no modelo. 

 

● Incluir a auto avaliação. De entre os possíveis exercícios de auto avaliação, explica-se, 

com a ajuda de exemplos, os três tipos mais usuais: 1) escolha múltipla (e a variedade 

de resposta múltipla e verdadeiro – falso), 2) associações, 3) exercícios com resposta 

curta e cerrada. 

 

● Glossário, notas e hiper – ligações. Estes recursos têm um tratamento técnico especial, 

que enriquece os conteúdos e facilita a utilização de hiper média. 

 

● Compor a unidade didáctica: um antes e um depois. É conveniente que os temas de 

cada unidade didáctica sejam precedidos e concluídos por umas explicações sucintas 

que proporcionem coerência ao longo do programa. 

 
 
 
 

| TÓPICOS 
 

    - AS ACTIVIDADES DE GRUPO: 

      TRABALHO COLABORATIVO E TRABALHO COOPERATIVO 

    - OS PAPÉIS E FUNÇÕES DO TUTOR – CONSULTOR  

    - CONSULTOR, COORDENADOR OU TUTOR? QUEM FAZ O QUÊ? 

    - AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

    - SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO 

    - OUTROS ASPECTOS A CONSIDERAR NO DESENHO DA AVALIAÇÃO ON-LINE 

 



 

  
Manual do formador | Formação On-line 

 

| 94 | 

 
Neste capítulo vamos abordar dois temas importantes relacionados com o objectivo de 

“fazer trabalhar os alunos”. Tencionamos aprofundar e apresentar ideias e soluções 

relacionadas com o como desenvolver uma gestão eficiente da aprendizagem, com o objectivo 

de incentivar um envolvimento activo do aluno como consequência dos objectivos. 

 

Por um lado, nos três primeiros temas analisaremos o modo de realizar tarefas em grupo 

que possibilitem uma actividade discente, a mais dinâmica possível, o qual implica uma acção 

eficiente por parte do tutor ou do consultor. Este aspecto vai constituir um dos aspectos 

essenciais do êxito ou fracasso de qualquer acção formativa que se realize em Rede. A falta 

de motivação, a carência de informação relativa ao progresso pessoal, a ausência física de 

colegas ou uma falta de actividades de trabalho comparativo, são factores críticos que convém 

ter muito em conta desde o próprio planeamento do curso. Esta falta de presença física é, 

frequentemente, a maior dificuldade para os alunos (e também para os professores) no 

momento em que se deve manter a consistência e estímulo no acompanhamento e conclusão 

da actividade formativa. 

 

É fundamental, para ele, a “visibilidade” do tutor, que se fará principalmente através das 

mensagens públicas escritas no fórum, pois será esta ferramenta a chave do ensino on-line. 

Um papel semelhante representa o correio electrónico pessoal sem se fazer um uso abusivo, 

já que não permite ver o resto da classe em relação ao trabalho proposto pelo consultor, pelo 

que convém utilizá-lo em casos pontuais, como mais adiante entraremos em pormenor. 

 

As mensagens enviadas deverão reflectir a ideia de que o tutor segue activamente o 

desenvolvimento da turma. De entre elas deverão haver mensagens que tragam conteúdo: 

propostas de leitura, tanto de textos como de páginas Web, perguntas de discussão, 

esclarecimento de diversas questões, síntese das sessões de chat que se desenvolvam; 

moderadores, que equilibrem as forças de todos os participantes; motivadores para o Fórum 

não cair em desuso; anunciadores das diversas actividades pois, muito embora se as tenha 

que programar no início do curso (referidas no guia do aluno), convém emitir avisos no sentido 

de lembrar e traçar metas mais concretas. 

 

A “visibilidade” do consultor servirá de modelo para os alunos. Se se pretende que os 

alunos se liguem ao sistema um determinado número de vezes, o consultor deverá manter, 

como mínimo, essa assiduidade. Resultará numa maior participação por parte dos alunos e 

num menor, senão nulo, sentimento de isolamento. 

 

Num segundo bloco de temas, abordaremos os sistemas de avaliação e auto – avaliação 

como um dos aspectos essenciais da configuração de qualquer programa de formação: são a 

principal referência para o aluno e devem ter o protagonismo num sistema baseado na auto – 

aprendizagem. 
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5.1. AS ACTIVIDADES DE GRUPO:  
TRABALHO COLABORATIVO E TRABALHO COOPERATIVO 

 
 

| TÓPICOS 
 

5.1.1. Metodologia baseada no estudo de casos 

5.1.2. Desenho das acções em grupo 

 

A formação através da Internet requer uma transformação que não se limita ao âmbito 

institucional para proporcionar um sistema integrado, adequado ao meio e, por conseguinte, 

aos utilizadores. Para além do mais, os conteúdos que se produzem há cerca das novas 

tecnologias conduzem-nos a um profundo e permanente estudo, sobre todas as matérias, para 

proporcionar uma formação com qualidade. 

 

Neste contexto, o trabalho em grupo adquire uma relevância particular. Num ambiente 

virtual deve ser estimulado ao máximo, para se conseguir que o conhecimento pessoal se 

converta em conhecimento explícito e colocado à disposição do resto da comunidade virtual. 

 

 
5.1.1. METODOLOGIA BASEADA NO ESTUDO DE CASOS 
 

 

O método de estudo de casos é um dos métodos clássicos de ensino de administração de 

empresas, medicina e direito. Hoje em dia, considera-se por todo o mundo o estudo de casos 

como um dos mais eficazes para situar os alunos perante situações da vida real e para 

enquadrar as lições sobre problemas práticos e concretos. 

O método de estudo de casos consiste em apresentar, perante um grupo de pessoas, 

situações tiradas do mundo real para que, a partir do seu estudo e análise, todos os 

participantes tomem consciência exacta e ajustada à situação em causa, realizem uma 

conceitualização e investiguem soluções. 

Muito embora, na prática, tenham surgido diversas modalidades do método de estudo de 

casos, o que impede a apresentação de um esquema único de funcionamento, mas podem 

identificar-se linhas gerais do seu desenvolvimento, que se podem resumir nas seguintes 

fases: 

 

1. Planeamento do caso. Nesta fase inicial, será o autor quem define e apresenta 

claramente um problema através de uma documentação condensada e articulada em 

três partes: uma introdução ao tema, o desenvolvimento e um final. Devem propor-se 

situações reais tomando como ponto de partida o tema de estudo que terá sido tratado 

anteriormente. 

 

 Em alguns casos, para além da documentação base, torna-se extremamente útil para 

o aluno juntar uma série de outro material que traga veracidade ao caso: 
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● Documentos empresarias tais como “relatórios”, manuais de instruções, demos, 

memorandos, cartas, etc. 

 

● Gráficos, rascunhos, gráficos. 

 

● Entrevistas em formato de vídeo ou áudio. 

 

● E-mail’s de diferentes especialistas com quem se possa contar para se realizar uma 

entrevista. 

 

2. Análises de dados. Consiste em estudar todos os dados disponíveis, tanto os que 

tenham sido submetidos durante a exposição do problema, como aqueles que, 

reflectindo o contexto, devem ser conhecidos pelos alunos. 

 

3. Planeamento e solução do problema. Se existirem soluções alternativas, devem 

identificar-se segundo um critério de classificação que, posteriormente, será 

justificado. A proposta de solução pode ser feita de forma individual ou colectiva. O 

ideal seria que cada aluno podesse chegar às suas próprias conclusões, as 

comparasse com um pequeno grupo e, posteriormente, realizasse uma discussão 

geral na qual participassem o consultor e o resto dos alunos. 

 

4. Apresentação da solução. Deve descrever-se por escrito juntamente com a sua 

justificação, que deverá ser o mais concisa possível, mas que tenha reflectido todo o 

trabalho desenvolvido. Não há melhor método para ver se alguém realmente assimilou 

os conteúdos como pedindo-lhe um resumo do que tenha sido analisado. 

 

A principal diferença entre o estudo de casos que se possam levar a cabo de forma 

presencial e os realizados através do sistema on-line, reside na variedade de materiais e 

formatos que se podem utilizar para apresentar uma situação real. 

 

Os grupos de discussão electrónicos são uma ferramenta que está a ser cada vez mais 

utilizada como apoio à aprendizagem, sobretudo na formação à distância. Também se recorre 

frequentemente a eles em grupos presenciais para explorar a interacção do grupo fora na sala 

de aula, sem se ter de estar condicionado ao mesmo espaço e tempo. 

 

 

 
5.1.2. DESENHO DAS ACÇÕES EM GRUPO 
 

 

Observando o curso no seu conjunto, o grupo de discussão seria um recurso disponível 

para facilitar a aprendizagem. Teríamos de analisar se este é o melhor meio para conseguir 

alcançar os objectivos pretendidos. Para isto temos de ter em conta as vantagens gerais que 

proporcionam a ferramenta: a) interacção em diferente tempo e espaço, b) oportunidade de 

reflectir antes de mandar as contribuições, c) registo imediato de todas as contribuições, d) 

encadeamento e ramificações de mensagens. 
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A percepção dos participantes é muito importante. Se eles não estão convencidos de que a 

sua participação lhe traz algum benefício, o mais garantido é que o façam só como um 

compromisso, e a dinâmica gerada não será rica em termos de criação de conhecimento. Para 

assegurar que a percepção dos participantes seja positiva, deve ter-se especial atenção de 

modo a que os recursos técnicos utilizados sejam os adequados, e assim evitar que os 

participantes tenham problemas de acesso à funcionalidade da ferramenta. 

 

Para criar um sentimento de “interdependência positiva”, o consultor deveria: 

 

● Comentar ao grupo que se terá em conta a participação, independentemente das ideias, 

sugestões ou conceitos utilizados serem errados. De facto, o resto do grupo ajuda no 

confronto de ideias, a rectificar pontos de vista e a enriquecer o debate. 

 

● Assumir diferentes papéis e responsabilidades no desenvolvimento do caso. O 

consultor, não obstante, deverá seguir de perto o seu desenvolvimento. Proporcionará o 

seu apoio no caso de um grupo bloquear, mas sem solucionar completamente o 

problema. Deverá manter um papel de “facilitador”. Formulem-se perguntas como: Quais 

são os objectivos do caso?, Quais são as características dos meus alunos?, Que dados 

devem ser considerados e quais é que não? 

 

● Na altura de avaliar, seria interessante qualificar, por um lado, o trabalho no seu 

conjunto, e por outro, o esforço realizado por cada aluno. 

 



 

  
Manual do formador | Formação On-line 

 

| 98 | 

 

| EXERCÍCIO 
 

Desenhe um “estudo de caso” com base numa documentação que tenha já preparada, e 

formule 4 ou 5 perguntas que podem ser analisadas e trabalhadas por grupos de alunos. 

Baseie-se no modelo que aparece em 

http://www.mckinsey.com/careers/apply/online_casestudy/, do qual extraímos algumas janelas 

como referência de estrutura e desenho. Este modelo, muito embora não se ajuste na sua 

orientação ao que é referido no capítulo, parece-nos que segue uma sistemática interessante 

e que nos pode dar algumas ideias. 

 

 

1º Passo – página de introdução 

 

● Redija alguns parágrafos de introdução ao caso de estudo. 

● Redija o conteúdo do caso de estudo. 

● Apresente a quantidade de situações necessária tendo em vista as questões que 

pretende colocar. 

● Apresente um conjunto de conselhos e erros frequentes na resolução de casos. 

● Comunique aos alunos a necessidade de analisar e conjugar as respostas com cada 

uma das questões. 

 

 

Página de “pergunta – resposta” do aluno 

 

● Redija um parágrafo que contextualize a pergunta. 

● Redija de modo claro a pergunta e realce de forma clara a resposta que se espera. 

● Considere um espaço suficiente para a resposta e um botão que confirme a resposta. 

 

 

Página de “pergunta – selecção” 

 

● Inclua a pergunta. 

● Redija um parágrafo de introdução à resposta. 

● Redija de modo claro e preciso um tipo de resposta –modelo. 

● Inclua a resposta do aluno. 

● Apresente um “conselho” sobre o procedimento que se deve seguir para encontrar uma 

solução: pesquisa de informação, tabelas, processos, etc. 

● Assegure-se que a informação foi disponibilizada a todos os elementos do grupo de 

trabalho. 

 

Repita o processo para um total de 4 ou 5 perguntas – respostas. Faça uma revisão do 

processo em profundidade, analise se o planeamento é o correcto: clareza no objectivo do 

tema ou caso, número de perguntas e respostas formais, conselhos sobre como tratar cada 

questão, etc. 
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5.2. OS PAPÉIS E FUNÇÕES DO TUTOR-CONSULTOR 
 
 

| TÓPICOS 
 

5.2.1. Novos papeis de docência para novas figuras académicas 

5.2.2. O que faz um bom moderador? 

 
 

5.2.1. NOVOS PAPÉIS DE DOCÊNCIA PARA NOVAS FIGURAS 
ACADÉMICAS 
 

 

Das diversas mensagens que se utilizam na formação on-line, podemos deduzir as 

diferentes actividades dos consultores: 

 

● Informação, cujo trabalho consiste em canalizar diferentes recursos de aprendizagem: 

bibliografia, recursos da Internet e multimédia, materiais de trabalho com a 

correspondente descrição de tabelas para a sua realização, transcrição dos chats. 

 

● No seu papel de moderador, deverá sobretudo assegurar que os alunos levem a cabo 

uma discussão produtiva. Mas, por outro lado, deve interromper o tema quando se 

apercebe que já não há mais desenvolvimento. 

 

● Como motivador, as suas intervenções estarão subordinadas ao desenvolvimento do 

curso. Serão mais necessárias no início do curso, para incentivar os participantes, e 

quando o grau de participação reduz. É fundamental que, com esta tarefa, o consultor 

consiga que o estudante se envolva activamente na aprendizagem. Para isso convêm 

colocar perguntas abertas do tipo: Qual é a intenção do autor?; A que conclusão 

chega?; Estou de acordo com o seu ponto de vista? 

 

Responder regularmente ao correio pessoal que serve para gerir assuntos de índole 

privada e proporcionar um feedback adequado, seguindo os planos que previamente forem 

referidos. Seria conveniente extrapolar questões pessoais que sejam de interesse para o resto 

dos alunos, omitindo nomes. 

 

Solucionar os problemas técnicos que possam surgir e, no caso de desconhecer a 

problemática, remeter o aluno para o departamento de informática. 

 

Se se levarem a cabo estas actividades com eficácia e regularidade, conseguiremos fazer 

com que os alunos não desistam da sua aprendizagem por se sentirem sós e abandonados, 

problema que é frequente nesta modalidade de ensino. 
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5.2.2. O QUE FAZ UM BOM MODERADOR? 
 

 

A tutoria e dinamização de um curso através da Internet implica pôr em prática uma série 

de habilidades que diferem, em profundidade e forma, das habitualmente utilizadas na 

formação presencial. A correcta utilização dos recursos de comunicação torna-se um factor 

chave no grau do envolvimento dos alunos e no consequente êxito ou fracasso da formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, descrevemos algumas das características de um “bom moderador”: 

 

Experiente e entusiasta: a comunicação num curso on-line é uma experiência nova para a 

maior parte dos participantes. A experiência anterior de um tutor é muito importante no 

momento de prever, antecipar e solucionar, em tempo oportuno, muitas das situações que vão 

surgindo. A experiência diz que essas situações se repetem, independentemente do conteúdo 

da matéria e das características dos alunos. Esta repetição de situações não deve impedir que 

o tutor se mostre decididamente envolvido na formação e transmita o seu entusiasmo com 

força através dos sistemas de comunicação. 

 

Flexível mas organizado: o rigor excessivo é um mau companheiro no desenvolvimento 

de qualquer formação e particularmente na formação à distância, o que não é impedimento 

para seguir planos de controlo sistemáticos e exigência. Muitas vezes a tecnologia torna-se 

protagonista (uma mensagem que não é recebida, o servidor foi a baixo, a minha ligação à 

Internet não funciona, …). Ter todas estas situações presentes aumentará o grau de confiança 

e de integração do aluno ao longo da sua formação. Esta flexibilidade deve ir acompanhada de 

uma adequada planificação das actividades e tarefas. O aluno deve sentir que a programação 

ou cronograma de trabalho foi prevista com antecedência. 

 

Tolerante: nada pior para a criação de uma “comunicação virtual de aprendizagem” do que 

as discussões agressivas que às vezes surgem, sobretudo se são provocadas pelo próprio 

moderador. A utilização correcta dos diversos canais de comunicação, sejam públicos ou 

privados, tendo em conta as formas e linguagem e centrando a atenção para o que é 

verdadeiramente interessante no debate ou discussão, constitui uma garantia no sentido de 

diminuir a tensão e aumentar o grau de aceitação por parte de todos. 

 

Bom comunicador e melhor “ouvinte”: clareza e precisão na linguagem devem ser 

máximas respeitadas nos foros, correios privados e recursos síncronos como o chat. Pondo de 

parte o facto de que ainda não estão disponíveis de uma forma alargada os recursos para 

“ouvir” o aluno, o moderador não só deve “escutar”, como também deve interpretar o que o 
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aluno que dizer, acusando a recepção da mensagem, pedindo mais informação, se esse for o 

caso, e enviando a possível resposta pelo meio adequado. Não nos podemos esquecer que a 

linguagem na aprendizagem on-line difere substancialmente de qualquer outro tipo. 

 

(Minimamente) Conhecedor da tecnologia: a resolução de problemas técnicos (mesmo 

que não os tenham) pode muitas vezes ser facilitada com uns conhecimentos básicos de 

Internet e sobre a plataforma de aprendizagem. Como foi comentado anteriormente, muitos 

destes problemas repetem-se com frequência, especialmente se o curso contempla conteúdos 

multimédia ou sistemas de avaliação com características especiais. Estes tipos de ajuda 

favorecem a segurança e confiança do aluno em relação ao sistema técnico e aos 

responsáveis pela formação. 
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| EXERCÍCIO 

 
Descreva um conjunto de itens que o possam ajudar a avaliar a tarefa de consultoria ou 

toturia on-line. Descreva os indicadores que o vão ajudar, por “observação directa” ou 

mediante a informação proporcionada pelo aluno, a analisar a tarefa de dinamizador da 

aprendizagem. Quando acabar, compare-a com a que propomos de seguida. 

 

Para cada uma das afirmações que se seguem, assinale cada uma das entradas 

segundo uma escala de 1 a 5: 

 

(Muito em desacordo) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Muito de acordo) 

 

1. O consultor respondeu pontual e regularmente às suas questões, e a sua atenção foi 

adequada: 

2. O consultor realizou um desenvolvimento do índice de conteúdos correspondendo ao 

programa estabelecido: 

3. O consultor explica com clareza: 

4. O consultor mostra domínio do tema: 

5. Detecta-se nas respostas uma boa preparação por parte do consultor: 

6. O consultor preocupa-se em saber se se entendem os seus esclarecimentos e 

explicações através dos foros e do correio: 

7. O consultor suscita o interesse dos(as) alunos(as) por uma participação activa nos 

foros: 

8. De acordo com o programa, realizam-se suficientes práticas, problemas, suposições, 

casos, etc. para um adequado processo de aprendizagem dos conteúdos: 

9. O consultor propõe actividades para realizar em grupo: 

10. O consultor aproveita todas as possibilidades de aprendizagem em rede: 

11. A metodologia didáctica utilizada pelo consultor é adequada ao conteúdo académico: 

12. O Guia sobre a matéria explica claramente como é que se vai desenvolver o programa 

de acordo com os objectivos: 

13. O material recomendado para o estudo é adequado para o acompanhamento da 

docência: 

14. A organização dos conteúdos em módulos parece-me adequada em termos de 

estrutura didáctica: 

15. A formação adquirida facilita-me o acesso / promoção no mercado de trabalho: 

16. O meu conhecimento sobre a matéria deste curso antes de o frequentar era: 

17. O meu conhecimento sobre a matéria deste curso depois de o frequentar passou a 

ser: 

18. Considerando globalmente todos os aspectos, estou satisfeito com o trabalho levado a 

cabo pelo consultor: 

19. Gostaria de o voltar a ter como consultor: 

20. Se o considerares adequado, indica aquelas sugestões que consideres de interesse e 

que poderão ser tomadas em conta para posteriores ocasiões. 
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5.3. CONSULTOR, COORDENADOR OU TUTOR? 
QUEM FAZ O QUÊ? 

 
 

| TÓPICOS 
 

5.3.1. O coordenador 

5.3.2. Imagens, desenhos, gráficos, fotos 

5.3.3. Estilo de redacção 

5.3.4. Exercícios com correcção automática 

 

 

 

| A SEPARAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE FUNÇÕES 
 

Um dos debates mais frequentes acerca da dinamização da comunicação num ambiente 

virtual de aprendizagem está relacionado com os papéis e tarefas das figuras que 

acompanham o aluno no processo de aprendizagem. 

 

Na nossa opinião, e no contexto dos recursos de comunicação, podemos distinguir três 

figuras principais: o coordenador, o consultor e o tutor. 

 

 

 

5.3.1. O COORDENADOR 
 

 

O coordenador vem desempenhar o papel de “director de estudos”, o seu trabalho é 

acompanhado frequentemente pelo do autor de conteúdos didácticos e consultor especialista 

em algumas das matérias do curso. O coordenador desenvolve a planificação geral do curso, 

determinando o calendário lectivo e sequência (ou encadeamento) dos conteúdos. Vai dando 

seguimento às diferentes partes, apresentando-as aos diferentes especialistas que vão 

realizar a consultoria de cada módulo. O coordenador deve zelar pela adequada e eficiente 

tarefa de moderação entre estes especialistas, assegurando a coerência global do curso. O 

coordenador deve ser a referência dos alunos em questões pessoais e académicas. Também 

cumpre tarefas de coordenação administrativa, solicitando à equipa de gestão técnica, o 

registo e subtracção de alunos, actualização de conteúdos, estatísticas, etc. A sua tarefa, 

definitivamente, é a de ter de garantir a perfeita sincronia entre todos os agentes envolvidos na 

formação, cuidando de todos os detalhes e zelando pelo máximo envolvimento no curso. 
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| UM EXEMPLO DAS FUNÇÕES ASSUMIDAS PELOS COORDENADORES 

NO CONTEXTO DE UMA UNIVERSIDADE 
 

1) Conteúdos do curso 

 

● Desenhar a estrutura do curso dividida em unidades didácticas e módulos segundo 

o manual de estilo pré – estabelecido. O número de módulos deve ajustar-se às 

prescrições: entre 8 a 10 módulos para um curso de 4 ou 5 créditos e entre 10 a 12 

módulos para um curso de 6 créditos. 

● Seleccionar do Banco de Conhecimento o conteúdo do curso. 

● Realizar a revisão e melhoria dos conteúdos 

 

 

2) Desenvolvimento académico do curso 

 

● Propor à Reitoria, ou ao Conselho Científico, os consultores dentro dos prazos 

estabelecidos. Se o curso tiver 10 ou menos alunos, o Coordenador assumirá sem 

custos adicionais as funções de Consultor. 

● Elaborar ou enriquecer o documento “Perguntas mais Frequentes” do curso (FAQ’s, 

Frequently Asked Questions), com as suas respostas correspondentes. 

● Realizar o Guia do Curso segundo o modelo estabelecido. No local apropriado, 

deverá incluir a bibliografia básica do curso e, se for o caso, pedir à Biblioteca a sua 

aquisição. 

● Supervisionar o desenvolvimento do curso em todos os seus aspectos. 

● Supervisionar o Consultor. 

● Supervisionar, assessorar, e avaliar o rendimento do Consultor. De facto, o sistema 

de suporte à formação on-line proporcionará ao Coordenador informação diária 

sobre o desempenho do Consultor. 

● Receber, se assim for, as sugestões do Consultor para a melhoria e revisão dos 

conteúdos. 

● Substituir o Consultor em caso de ausência justificada ou suspensão de contrato por 

incumprimento das suas funções. 

 

 

3) Administração de arquivos e administração do curso, cujos principais aspectos 

são: 

 

● Carregar, editar, ou suprimir qualquer arquivo relacionado com o curso e com os 

seus conteúdos segundo o manual de estilo estabelecido (guia do curso, conteúdos, 

glossário, FAQ’s, etc.). 

● Gerir as ferramentas de calendário e de avaliação. 

● Gerir os grupos de trabalho. 

● São excluídos das competências do coordenador os seguintes aspectos: desenho e 

arquitectura da plataforma, criar e suprimir chaves de acesso. 
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4) Avaliação: 

 

● Elaborar e corrigir os exames, segundo o procedimento e calendário da 

universidade. 

● Receber, quando seja solicitado, a informação sobre a participação dos alunos. 

● Assinar as actas. 

 

 

 

5.3.2. O CONSULTOR 
 

 

Quando as acções formativas são de média ou larga duração, é frequente que contem com 

um leque de consultores, especialistas nos diversos conteúdos. A esta figura denominamos de 

“consultor”. 

 

O consultor é, principalmente, um conhecedor técnico da matéria de aprendizagem que é 

abrangida. A sua tarefa consiste em levar a cabo a dinâmica do curso, até à perspectiva do 

alcance dos objectivos de aprendizagem que tenham sido definidos. Neste assunto, é o 

responsável pela qualidade científica do “conhecimento”; mas também, como é lógico e 

exigível a qualquer docente, de articular os procedimentos e sistemas de aprendizagem que 

permitam aos alunos conseguir esses objectivos da forma mais eficiente possível. Isto inclui a 

manutenção e dinamização dos recursos de aprendizagem, seguimento do cronograma, 

planificação e seguimento de actividades individuais e grupais, activação de sistemas de auto 

avaliação e avaliação e todas aquelas tarefas que acompanham o desenvolvimento de uma 

unidade de aprendizagem. 

 

 

 

5.3.3. O TUTOR 
 

 

Como foi dito em relação à autonomia do aluno na aula virtual, é muito importante que os 

utilizadores da aula tenham perfeitamente claro por onde começar, para que serve cada 

ferramenta, como está estruturado o curso, etc. Estas tarefas são às vezes realizadas pelo 

coordenador ou inclusivamente pelos consultores; outras vezes, sem dúvida, são solicitadas à 

figura que denominamos de tutor. O tutor vem a ser a figura que acompanha os alunos ao 

princípio da acção formativa. O seu papel é secundário ao do consultor, mas está presente, 

“na sombra”, para garantir e aumentar o grau de confiança dos participantes do curso. 

Frequentemente contacta com os alunos desajustados ou que inclusivamente não se tenham 

ligado à aula, utilizando sistemas alheios ao próprio ambiente virtual de aprendizagem 

(telefone, correio) com o objectivo de solucionar os possíveis problemas técnicos ou 

administrativos que causem a “ausência” ou atraso do aluno em questão. 
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| EXERCÍCIO 
 

Imagine que pretende desenvolver um curso de longa duração através da Internet. Nesse 

curso coloca-se a necessidade de contar com duas figuras académicas. Por outro lado, um 

director académico que se ocuparia das funções de gestão docente e académica; por outro 

lado, um director técnico, encarregue dos trabalhos de supervisão técnica e científica dos 

materiais e supervisão dos tutores relacionados com matérias mais técnicas. 

 

Desenvolva este quadro, descrevendo claramente quais os aspectos que serão exclusivos 

de cada uma destas figuras, quais é que poderão ser tarefas partilhadas e como pretende 

avaliar o seu grau de cumprimento (propõem-se alguns exemplos): 

 
Director Académico 

Funções  Indicadores de cumprimento 

1. Garantir a qualidade do conteúdo e materiais 

que farão parte do curso ordenando e 

supervisionando melhorias neles, se se 

considerar necessário. 

- Nível de satisfação do aluno: em relação à 

qualidade dos materiais. 

- Nível de satisfação do aluno: em relação ao 

cronograma e calendário. 

  

  

  

  

 
 
 
Director Técnico 

Funções Indicadores de cumprimento 

1. Avaliação da parte técnica dos trabalhos 

obrigatórios de fim de curso. 

- Descrição dos critérios utilizados. 

- Entrega da avaliação dentro do prazo. 
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5.4. AVALIAÇÃO E AUTO – AVALIAÇÃO  
 
 

| TÓPICOS 
 

5.4.1. Diferenças entre avaliação e auto – avaliação  

5.4.2. A avaliação “formal” 

5.4.3. A auto – avaliação  

5.4.4. Um modelo misto 

5.4.5. Avaliação pedagógica e correcção formativa 

5.4.6. Correcção formativa 

 

 

    5.4.1. DIFERENÇAS ENTRE AVALIAÇÃO E AUTO – AVALIAÇÃO. 
 

 

De um ponto de vista pedagógico, podemos considerar os sistemas de avaliação de duas 

maneiras: por um lado, uma avaliação formal de conhecimentos e saberes de toda a classe 

(conteúdos, destreza, dados, relação entre conceitos, grau de assimilação, etc.), que os 

alunos alcançaram sobre uma matéria concreta; por outro lado, deixar nas mãos dos alunos 

diversos recursos de auto – avaliação para que sejam eles mesmos a ter uma ideia sobre o 

seu progresso e assumam em consciência, dedicando uma especial atenção aos objectivos 

que não vão alcançando ou outros de aplicação ou aperfeiçoamento. Descrevendo 

resumidamente ambas as opções. 

 

 

    5.4.2. A AVALIAÇÃO “FORMAL”. 
 

 

Implica que as provas que desenhámos para este fim façam parte da qualificação global do 

aluno, desenhando desde o princípio uma percentagem para este módulo. Por exemplo, a 

avaliação do curso de Psicologia Familiar consta de três módulos: resolução de 4 casos 

(40%), participação em foros de debate (20%), 2 exames tipo mini – teste (20%) e 4 provas 

on-line (20%). O aluno deverá estar consciente, desde o primeiro momento, de que deverá 

realizar uma série de provas tipo teste com correcção automática ao longo do curso, e de que 

estas fazem parte da classificação final. 

 

 

   5.4.3. A AUTO – AVALIAÇÃO  
 

 

Seria demasiado extenso descrever o conceito e implicações da auto – avaliação. 

Limitamo-nos a detalhar alguns aspectos importantes que convém ter em conta. 

A auto – avaliação está orientada de modo a dotar os alunos do maior grau de 

conhecimento sobre o seu progresso numa determinada matéria ou conteúdo, de modo que 
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possa auto – regular a sua dedicação e estratégias de aprendizagem para conseguir alcançar 

os objectivos propostos. 

Sistemas de auto – avaliação bem desenhados na Internet podem ser um excelente 

recurso para atingir este objectivo. As vantagens da flexibilidade em termos de espaço e 

tempo (os alunos podem realizar estes exercícios quando e onde quiserem), têm de dispor das 

vantagens técnicas da correcção automática, retro – alimentação formativa, cálculo da 

classificação, disponibilidade, etc. Para isso é importante que na programação de cada 

matéria específica se chame à atenção claramente sobre a importância deste tipo de provas, 

frequências, percentagem recomendada para que se encontre apto a realizar os exames 

“reais”, e também que estas provas contam com todos os recursos necessários para obter o 

máximo partido do trabalho dos alunos. Estas sugestões devem ir-se colocando à medida que 

se vai expondo a matéria. 

 

 

 

5.4.4. UM MODELO MISTO 
 

 

Um sistema misto de auto – avaliação/avaliação pode ser uma solução adequada para 

beneficiar das vantagens da auto – avaliação e dos requisitos da avaliação e necessária 

qualificação do aluno. Podemos propor a realização de uma série de exercícios de auto – 

avaliação, com dois ou mais propósitos de cujas perguntas resulte um exercício final de 

avaliação. Desta maneira, a motivação do aluno na realização do exercício será maior ao 

saber que está a trabalhar sobre questões que surgem em exames intercalares ou finais. 

 

 

 

5.4.5. AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA E CORRECÇÃO FORMATIVA 
 

 

Com este título referimo-nos à adequação em relação aos objectivos e conteúdos da 

aprendizagem. Dada a natureza da formação on-line, torna-se imprescindível haver uma clara 

sintonia entre os objectivos e conteúdos da aprendizagem e os sistemas de avaliação e auto – 

avaliação. Esta coerência deve ter um peso específico em relação a três aspectos concretos: 

 

● A avaliação das provas, exames e exercícios de auto – avaliação, em função da 

importância que se tenha atribuído aos diversos temas, módulos ou capítulos. 

 

● A utilização dos diversos formatos de perguntas e a sua formulação em relação aos 

processos cognitivos e de aprendizagem que quisemos fazer com que os nossos alunos 

venham a alcançar. Por exemplo, se um dos objectivos da matéria é “interpretar o 

pensamento do XX (um autor) no contexto sociológico do Século XIX”, as perguntas de 

avaliação deverão ser desenvolvidas em forma de parágrafos curtos que “obriguem” 

quem está a ser avaliado a um esforço de interpretação e reflexão, de acordo com o 

objectivo estipulado. Para tema e matérias de “conceito”, a redacção das perguntas terá 

outra formulação mais de acordo com objectivos do tipo conceptual, terminológico, 

discriminativo, etc. 
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● A avaliação quantitativa de cada pergunta de uma prova em relação à dificuldade 

intrínseca de cada caso. Este tema será desenvolvido com maior profundidade um 

pouco mais tarde. 

 

 

 

5.4.6. CORRECÇÃO FORMATIVA 
 

 

Como se viu nos diversos exemplos e comentários que já foram apresentados, a correcção 

formativa, embora trabalhosa na sua programação, constitui uma importantíssima ajuda no 

processo de auto aprendizagem do aluno. Portanto as mensagens que motivem ou animem o 

aluno, ou lhe dêem uma reflexão directa, ou indirecta, podem enriquecer substancialmente os 

sistemas de avaliação e auto – avaliação. 

 

Podemos destacar os seguintes tipos de mensagens de retro – alimentação: 

 

● Motivantes, reforçam as respostas correctas (Muito bem!, Perfeito!, etc.), animam as 

incorrectas (Tente novamente!) e combinadas com as totalmente erradas (Está 

totalmente errado. Esqueceu-se de um aspecto, etc.). 

 

● Referência directa ou indirecta: dando-se uma informação que permita chegar à 

resposta correcta, ou proporcionando-se uma clara evidência da correcta perante as 

incorrectas (“A data correcta é ‘1945’”), ou se acrescenta informação sobre a correcta 

(“Com efeito, esta data coincide com o fim da II Guerra Mundial”). 

 

● De referência aos conteúdos de estudo. Não proporcionam uma informação directa, mas 

remetem a módulos concretos, capítulos, páginas, bibliografia, endereço de Internet, 

etc., onde esses conteúdos devem ser revistos. Deste modo estimula-se que os alunos 

se apliquem activamente na melhoria dos seus resultados. (“Veja o módulo 3.7.1”, 

“Recomendamos-lhe profundamente o estudo do tema VI”, “Volte a estudar os 

parágrafos relacionados com os níveis de interactividade: conceito e descrição”, etc.). 
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| EXERCÍCIO 
 

Pressuposto: sobre o tema “Topografia”, elaborámos 120 perguntas distribuídas por 12 

grupos de 10 perguntas, já que a matéria consta de 12 capítulos. Com este conjunto de itens 

podemos criar 12 exames que correspondam directamente a cada capítulo e que 

cronologicamente surjam em sequência. Adicionalmente, também podemos desenhar muito 

facilmente um exame de revisão que abranja, cada 3 capítulos, um resumo das perguntas 

mais importantes (ou aleatórias), também podemos gerar um exame final que integre 3 

perguntas de cada capítulo (12x3=36 perguntas). Inclusivamente, em matérias com objectivos 

ou conteúdos interrelacionados, podemos desenhar “provas interdisciplinares” que recolham 

perguntas de vários temas num exame misto. Em ambos os casos (provas parciais de revisão 

ou provas interdisciplinares), podemos voltar a ajustar as pontuações relativas de cada 

pergunta em função da dificuldade de alguns capítulos sobre outros, cronologia da matéria, 

etc. Desta maneira, o processo de avaliação do conjunto do programa formativo não se 

limitará à avaliação parcial dos temas, mas provocará um maior esforço de assimilação, 

análise e síntese, comparação e identificação por parte dos alunos. 

 

“Invente” um método de “avaliação” do tipo progressivo onde se encontre: 

 

A. A estrutura genérica da avaliação. 

 

B. A pontuação mínima necessária para se passar ao exame seguinte ou final. 

 

C. As tarefas ou revisões necessárias que se propõem aos alunos que não consigam 

realizar satisfatoriamente as provas de auto – avaliação. 
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5.5. SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO 
 
 

| TÓPICOS 
 

5.5.1. Avaliação segundo a percentagem que se acerta 

5.5.2. Avaliação segundo a formulação da pergunta 

5.5.3. Avaliação segundo a pontuação relativa da pergunta 

5.5.4. A ortografia, a sintaxe e o bom gosto 

 

Tão importante como as mensagens de correcção formativa e informativa, são os 

equilibrados e coerentes sistemas de qualificação, de acordo com a natureza das perguntas, 

com a exigência do conhecimento que se avalia, com o formato da avaliação e a qualificação 

das respostas “quase” correctas. Analisaremos de seguida três parâmetros que se devem ter 

em conta: a avaliação segundo a percentagem que se acerta, segundo a formulação da 

pergunta e segundo a cotação total da pergunta. 

 

 

5.5.1. AVALIAÇÃO SEGUNDO A PERCENTAGEM QUE SE ACERTA 
 

 

É evidente que uma pergunta “verdadeira ou falsa” não implica o mesmo nível de exigência 

que uma pergunta de escolha múltipla, onde se tem de reflectir sobre um conjunto de 

afirmações distintas com diferenças mínimas entre as respostas falsas e a correcta. Nem 

sequer é o mesmo desenhar perguntas de “tudo ou nada” (ou se acerta em 100%, ou a 

pontuação é “0”), como dar pontuações parciais a perguntas que se aproximam da correcta. 

Ou inclusivamente, como extremo: atribuir pontuações negativas às respostas incorrectas 

(100% para a correcta e, por exemplo, -25% para as incorrectas). Neste tipo de situações (por 

um lado tidas como “impopulares”, mas por outro lado estatisticamente correctas, tendo em 

conta o factor sorte), temos de informar o aluno para que tome consciência da situação e 

possa tomar a decisão de “assumir riscos” ou não. 

 

 

5.5.2. AVALIAÇÃO SEGUNDO A FORMULAÇÃO DA PERGUNTA 
 

 

Também tem uma influência clara o modo como se coloca a pergunta e a redacção das 

afirmações falsas. Como já foi referido como exemplo, dada uma determinada definição, o 

valor da identificação de um termo perante quatro opções apresenta (normalmente) um menor 

índice de dificuldade do que escolher a resposta mais apropriada de entre quatro parágrafos 

curtos que expressam conteúdos com ligeiras diferenças entre eles. A exigência no processo 

de identificação dos detalhes que os diferenciam e compará-los com a nossa própria 

informação sobre o tema, é um processo mais difícil e demorado em termos de tempo do que 

a de uma simples identificação de datas, imagens, termos, etc. Contudo, este tipo de 
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planeamento pode ser mais complicado para o aluno se se juntar outro tipo de elementos 

como “As respostas 1 e 3 são correctas”, “Todas são falsas (ou verdadeiras)”, etc. Temos de 

saber em que momento interessa introduzir este tipo de elementos, que muito embora sejam 

interessantes, podem cansar o aluno. 

 

 

5.5.3. AVALIAÇÃO SEGUNDO A PONTUAÇÃO RELATIVA DA PERGUNTA 
 

 

Tendo em conta a influência do formato e modo de formulação da pergunta, podemos 

equilibrar o seu peso específico em relação ao conjunto da prova ou exame mediante a 

atribuição de uma maior pontuação relativa a cada um dos elementos do exame: de um 

conjunto de cinco perguntas, podemos dizer que a primeira vale 1 ponto, a segunda e a 

terceira 2 pontos, a quarta 4 e a quinta também um 1 ponto: total da prova = 10 pontos. A 

conjugação dos elementos descritos (tipos de perguntas, formulação, percentagem e valor 

relativo) oferece possibilidades suficientes para criar provas objectivas de correcção 

automática, que sejam equilibradas, coerentes e com garantias de potenciar a auto – 

aprendizagem do aluno. 

 

 

5.5.4. BASES DE DADOS DE PERGUNTAS E BASES DE DADOS DE 
EXAMES 
 

Na altura de desenhar um sistema adequado de avaliação on-line, temos de nos preocupar 

com a adequação das provas e com o objectivo do conjunto delas no sistema de formação 

global que se esteja a desenvolver. Neste contexto, têm de ser concebidas as bases de dados: 

de perguntas e de exames. 

 

Bases de dados de perguntas 

Cada um dos temas do programa formativo poderá gerar a quantidade de perguntas que se 

quiser, de acordo com os formatos e tipos de pontuação descritos até ao momento. O lógico 

será que cada professor – autor desenhe uma porção de perguntas de acordo com os 

conteúdos da sua matéria. Por exemplo, se o tema “Fisiologia Humana” consta de 12 capítulos 

principais, podemos desenhar 12 conjuntos de perguntas com 10 perguntas por cada um = 

120 perguntas. Outra coisa será o peso específico desta questão da avaliação da matéria, 

tendo em conta outro tipo de elementos: trabalhos, tarefas, projectos, participação, etc. 

 

Bases de dados de exames 

Não obstante, o aluno não irá “enfrentar” directamente essas perguntas, a não ser através 

de exames que se gerem a partir dessas perguntas. Desta maneira, poderemos desenhar um 

exame com todas as perguntas de uma base de dados de perguntas, com parte de várias 

bases de dados de perguntas de um mesmo tema ou, inclusivamente, misturar vários temas 

de cada vez. 

 

Assim que se tenha gerado as bases de dados que cada professor tenha decidido 

desenhar, chega o momento de se elaborar as bases de dados de provas e exames onde 

estas perguntas vão ser inseridas. 
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As provas, tanto de auto – avaliação, como de exames “formais”, podem considerar-se de 

três modos: 

 

● Lineares: cada conjunto de perguntas constitui uma prova e fazem referência a uma 

Unidade de Estudo, capítulo, secção, etc. Isto é próprio da auto – avaliação. 

 

● Misturas dentro de um tema: perguntas de Unidades de Estudo distintas … misturam-se 

para se fazerem exames. Isto é próprio de actividades de avaliação para revisão ou 

exames formais. 

 

● Misturas entre temas: perguntas de diferentes matérias são misturadas para gerar novas 

provas. Este tipo de actividades é próprio de matérias relacionadas ou exames globais. 
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5.6. OUTROS ASPECTOS A CONSIDERAR NO DESENHO DA AVALIAÇÃO 
ON-LINE 

 
 

| TÓPICOS 
 

5.6.1. Data da realização da prova 

5.6.2. Duração da prova, número de tentativas e resultado 

5.6.3. Visibilidade das provas 

5.6.4. Resumo de outros aspectos 

 
Para além dos elementos atrás descritos, podemos materializar outra série de factores com 

objectivo de dar ao exame ou prova uma ênfase pedagógica adequada. 

 

 

5.6.1. DATA DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

 

Trata-se de ajustar em termos de data e hora (com uma margem de 5 minutos), o dia e 

hora do início da prova e o seu termo. Por exemplo: a prova do Capítulo 1 de “Fisiologia 

Humana”, que se estuda no primeiro semestre, estaria disponível para o aluno desde 1 de 

Outubro de 2007 às 11:00 horas até 15 de Outubro às 23:55 horas. A essa hora passará a 

ficar disponível a prova 2, e assim sucessivamente. Fora das horas de início e fim, os alunos 

não podem aceder às provas. Há professores que decidem programar o conjunto de provas 

desde o início, de modo a que sejam progressiva e automaticamente acessíveis assim que 

cheguem as datas programadas. Outra alternativa consiste em fazê-las permanentemente 

acessíveis, sem data de começo ou fim. Estes parâmetros fazem parte do desenho didáctico 

de cada matéria e são da exclusiva decisão dos respectivos professores – autores. 

 

 

5.6.2. DURAÇÃO DA PROVA, NÚMERO DE TENTATIVAS E RESULTADO 
 

 

Cada prova pode ter um tempo limite para ser realizada, fora do qual torna a não ficar 

acessível. Para este formato de perguntas, UM MINUTO pode ser mais do que suficiente (10 

perguntas: de 10 a 12 minutos). Tal como em relação à data, também se deve definir um 

tempo limitado para a realização da prova. Este aspecto é recomendável quando o que se 

pretende é fazer com que o aluno desenvolva um exercício sobre os conteúdos, mais do que 

uma avaliação formal. 

 

No desenho da avaliação, podemos planear um número de tentativas que o aluno poderá 

dispor para realizar a prova (por exemplo, de 1 a 5 tentativas), e também qual delas é que 

chegará ao professor – autor ou tutor (a média das tentativas, o resultado mais alto ou o último 

realizado). 
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Outro aspecto programável é a informação que se proporciona ao aluno quando termina a 

prova. Estas são as possibilidades: 

 

● Completa: Receber a pontuação, ver as respostas efectuadas, se estavam bem 

resolvidas ou não e quais eram as opções correctas. 

 

● Parcial 1: Não se recebe a pontuação mas sim as respostas efectuadas e as opções 

correctas. 

 

● Parcial 2: O mesmo que a anterior, mas sem a possibilidade de ver as opções correctas. 

 

● Nenhuma: Não se recebe qualquer informação, só uma mensagem do tipo “Obrigado 

pelo seu esforço”, “Em breve receberá uma mensagem do seu tutor com a nota”, etc.. 

 

 

5.6.3. VISIBILIDADE DAS PROVAS 
 

 

Outra facilidade interessante é limitar a realização da prova a determinados alunos que, por 

razões específicas, não a podem fazer na altura prevista. Podemos programar um teste de 

modo que seja só visível para um aluno ou um grupo deles, mediante o reconhecimento do 

número IP do utilizador ou restrição por nome e palavra-chave. 

 

 

5.6.4. RESUMO DE OUTROS ASPECTOS 
 

 

● O valor da pergunta: a cada uma das perguntas podemos atribuir cotações distintas em 

função da importância, dificuldade, etc. 

 

● Data de início/fim: faz-se referência às datas em que a prova estará disponível, com 

uma margem de tolerância de 5 minutos. 

 

● Duração: podemos fixar um tempo limite para a realização da prova. 

 

● Número de tentativas: também podemos permitir que os alunos realizem as provas 

várias vezes (isto é próprio de actividades de auto – avaliação). 

 

● Valor estatístico: se tivermos programado que os alunos podem realizar as provas várias 

vezes, temos de programar qual dos resultados obtidos chega ao professor: o mais alto, 

o último realizado, a média dos resultados. 

 

● Ver a nota imediatamente: ao terminar a prova, pode programar-se de modo a que o 

aluno receba a nota imediatamente, ou que receba uma mensagem a dizer que será o 

professor ou tutor quem o informará do resultado. 

 

● Ver respostas correctas: assim que se tenha realizado a prova, podemos permitir que os 
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alunos vejam as respostas correctas. 

 

 

| ANEXO 
 

De seguida, apresentamos uma breve proposta de trabalho para o desenvolvimento de 

sistemas de avaliação on-line no contexto do ensino superior. O processo consiste em: 

 

1) Descrição do sistema geral de avaliação de um tema. 

 

2) Elaboração das perguntas, identificação e agrupamento em conjuntos. 

 

3) Esquema – estrutura das provas: perguntas de cada uma e respectivas cotações, 

datas para a disponibilização das provas, duração das provas, número de tentativas, e 

informação que o aluno deverá receber ao acabar a prova. 

 

Vamos então desenvolver de seguida cada um destes aspectos. 

 

 

1) Descrição do sistema geral de avaliação de um tema. 

 

A primeira parte consiste em descrever pormenorizadamente o esquema geral de avaliação 

do tema, e que figurará no guia pedagógico do aluno. 

 

Esta descrição deverá ter dois subgrupos: 

 

● A avaliação sumária do aluno ou classificação global. Ter-se-ão de definir áreas, 

procedimentos e percentagens. Insistimos na necessidade de seguir uma coerência 

entre os recursos de aprendizagem e os de comunicação e tutorização. 

 

 Vamos ver um exemplo: 

Área Procedimentos % 

Assimilação de conceitos e técnicas - 5 provas de avaliação on-line (20 perguntas 
cada uma) 

20% 

Trabalhos práticos - 4 Casos de estudo 20% 

Participação no curso - Participação em foros de debate 

- Participação activa na pesquisa de 
informação 

20% 

Prova final sobre os conteúdos - Prova final de 40 perguntas 40% 
 

 

2) Elaboração das perguntas. 

 

Distinguiremos claramente os possíveis formatos de perguntas que a plataforma ou o 

sistema admite. As perguntas podem ser desenhadas em: 
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● Formato “papel”, seguindo o que se refere abaixo. 

 

● Formato “electrónico”, usando os formulários criados. 

 

● Formato base de dados. 

 

Teremos de referir quais os tipos de perguntas, e especialmente para temas que se 

prestem a isso, podem ser usadas imagens, bem como em particular sobre o que é que a 

pergunta diz respeito, assim como recorrendo a uma ilustração como suporte. Se o professor 

tem capacidade técnica para o fazer (scanning, pesquisa na Internet, ...), deve entregá-las em 

qualquer dos formatos compatíveis. 

 

 

| EXERCÍCIO 
 

Preencha um quadro que reúna todos os aspectos possíveis relacionados com a utilização 

de um “armazém” de exames e perguntas para a avaliação on-line. Esta folha será distribuída 

entre os tutores de modo a que lhe entreguem as propostas de auto – avaliação de um modo 

homogéneo. Compare o seu modelo com o que juntamos de seguida. 

 
Anexo III (exemplo) 

Esquema das provas de avaliação 
 
Tema: 

         

 

        

           

Nº 
teste 

Denominação 
1 

Pergunta a 
inserir 2 

Cotação 
da 

pergunta 

Data de 
início de 
acesso 3 

Limite 
de 

fim de 
acesso 4 

Duração 
da prova 5 

N.º de 
tentativas 

Valor 
Σ

 6 
Nota 

imediata 

Ver 
respostas 
correctas 

Mensagem 
ao acabar 7 

  

 
         

          

1  Norma adoptada para E-PSIEVO1 onde: ”E” representa exame; as 3 primeiras letras indicam a matéria (Psicologia Evolutiva); e o 
número da prova, em que neste caso é “1”. 

2 Norma adoptada para P-PSIEVO 1.1 onde: ”P” representa pergunta; as 3 primeiras letras indicam a matéria (Psicologia Evolutiva); e 
em primeiro lugar o número da lista e em segundo lugar o número da pergunta na lista. 

3 Indicar a data de início de disponibilização da prova. 
4 Se a disponibilidade é ilimitada em termos de tempo, indicar “ILIMITDADA”. 
5 Em minutos. Se não houver limite indique “ILIMITADA”. 
6 Σ refere-se ao resultado estatístico que o professor irá receber. Pode-se escolher entre: a nota mais alta (indicar “A”); a nota média 
(indicar “M”); ou a última nota conseguida (indicar “U”). 

7 “Obrigado pelo seu esforço”, “Agora poderá ver o seu resultado” ou qualquer outra mensagem que possa ser relacionada com o fim 
da prova. 
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Anexo III (exemplo) 

Esquema das provas de avaliação 
 
Tema: 

         

Psicologia Evolutiva 

           

Nº 
teste 

Denominação 
1 

Pergunta a 
inserir 2 

Cotação 
da 

pergunta 

Data de 
início de 
acesso 3 

Limite 
de 

fim de 
acesso 

4 

Duração da 
prova 5 

N.º de 
tentativas 

Valor 
Σ

 6 
Nota 

imediata 

Ver 
respostas 
correctas 

Mensagem 
ao acabar 7 

1 E-PSIEVO1 
(exemplo 1) 

P-PSIEVO 
1.1 

P-PSIEVO 
1.2 

P-PSIEVO 
1.3 

P-PSIEVO 
1.4 

P-PSIEVO 
1.5 

P-PSIEVO 
1.6 

P-PSIEVO 
1.7 

Total 

2 
 

1 
 

2 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 

14 

23-10-
07 

23-11-
07 

ILIMITADA 2 A SIM SIM Obrigado 
pelo seu 
esforço 

          

1  Norma adoptada para E-PSIEVO1 onde: ”E” representa exame; as 3 primeiras letras indicam a matéria (Psicologia Evolutiva); e o 
número da prova, em que neste caso é “1”. 

2 Norma adoptada para P-PSIEVO 1.1 onde: ”P” representa pergunta; as 3 primeiras letras indicam a matéria (Psicologia Evolutiva); e 
em primeiro lugar o número da lista e em segundo lugar o número da pergunta na lista. 

3 Indicar a data de início de disponibilização da prova. 
4 Se a disponibilidade é ilimitada em termos de tempo, indicar “ILIMITDADA”. 
5 Em minutos. Se não houver limite indique “ILIMITADA”. 
6 Σ refere-se ao resultado estatístico que o professor irá receber. Pode-se escolher entre: a nota mais alta (indicar “A”); a nota média 
(indicar “M”); ou a última nota conseguida (indicar “U”). 

7 “Obrigado pelo seu esforço”, “Agora poderá ver o seu resultado” ou qualquer outra mensagem que possa ser relacionada com o fim 
da prova. 
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       LEMBRETE 
 

1. A metodologia baseada no estudo e discussão de casos pode tornar-se numa 

excelente ferramenta didáctica para o desenvolvimento de actividades que fomentem 

o trabalho colaborativo dentro da aula virtual. Preste atenção a três aspectos 

fundamentais: tenha especial atenção na preparação dos materiais que se venham a 

utilizar; fomente a máxima participação, seja individualmente ou por grupos; e seja 

coerente na altura em que tem de avaliar o resultado do trabalho e na sua integração 

no sistema de qualificação global do programa. 

 

2. Tenha presente as “qualidades” de um bom moderador: a comunicação assíncrona e 

a textual limitam os modos e frequências de expressão; tenha isto em conta tanto no 

momento em que tem de resolver dúvidas como quando tem de dinamizar uma 

actividade. Participe de uma forma clara aos participantes as diversas figuras 

académicas que vão encontrar e que funções desempenham cada uma delas. 

 

3. Desenvolva o máximo de actividades de auto avaliação. São uma das mais 

ferramentas mais eficazes para a auto aprendizagem. Não se limite à mera correcção 

automática das respostas: dedique tempo ao desenvolvimento de sistemas de 

feedback que orientem o aluno não só à cerca da resposta correcta, como à melhor 

maneira de chegar a ela. 

 

4. Seja coerente na altura de definir o sistema de qualificação. Não se limite a atribuir 

percentagens standard às perguntas e às provas, dedique tempo à cotação da 

dificuldade dos elementos e dota-los de maior ou menor pontuação. Empregue este 

mesmo procedimento na altura em que terá de classificar as respostas. 

 

5. Aproveite a tecnologia ao máximo. Não se limite ao desenvolvimento de sistemas de 

avaliação lineares, seja inovador, utilize os diversos recursos para gerar bases de 

dados de perguntas que, por sua vez, possam vir a ser usadas em provas adaptativas. 
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CAPÍTULO 6 
 

COMO FAZER TRABALHAR OS ALUNOS: 
ACTIVIDADES E AVALIAÇÃO 
 
 

      Objectivos 

 

● Os diferentes tipos de “aluno virtual”. Quais são as motivações e os interesses dos 

participantes de um curso à distância?, Porquê através da Internet?, Existem 

ferramentas para identificar as diferenças entre os alunos à distância? 

 

● A integração dos alunos: do acolhimento à autonomia. Os alunos que participam num 

curso à distância passam por uma série de fases, da mais dependente à mais 

autónoma. Analisaremos essas fases e iremos apresentar propostas de actividades para 

cada uma. 

 

● A net – etiqueta e o usa da linguagem. A linguagem escrita é a base da comunicação na 

formação on-line. Iremos propor algumas ideias para que esta seja mais fluida e 

eficiente. 

 

● O acompanhamento individualizado: recursos técnicos. Iremos descrever algumas das 

ferramentas que nos permitem conhecer o grau de acesso dos alunos à aula virtual e ao 

trabalho aí realizado. 

 

 
 

| TÓPICOS 
 

    - OS DIFERENTES TIPOS DE “ALUNO VIRTUAL” 

    - INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS: DO ACOLHIMENTO À AUTONOMIA 

    - A NET-ETIQUETA E O USO DA LINGUAGEM 

    - ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO 

 

 
A resolução de “problemas” no contexto da aprendizagem através da Internet, pode 

resumir-se basicamente a duas perspectivas: por um lado, os problemas técnicos que se 

podem ir deparando durante a construção ou durante o decorrer de um curso (materiais 

multimédia, incompatibilidades de Hardware ou Software, ferramentas de gestão académica, 

etc.); por outro lado, os problemas de interacção do aluno com os conteúdos, com o método 

de aprendizagem através da Rede, com a frequência na hora de comunicarem com o 

professor e o resto dos companheiros. Quer dizer-se, os problemas dizem respeito tanto ao 

conjunto de têm que ver com, como se encara o desafio de aprender num ambiente como o da 

Internet, como aos aspectos que são relevantes e críticos neste meio. Portanto, nos pontos 

que se seguem trataremos diversas questões relacionadas com este tipo de “problemas”: 

como os antecipar, como os enfrentar e como os solucionar. 
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6.1. OS DIFERENTES TIPOS DE “ALUNO VIRTUAL” 
 
 

| TÓPICOS 
 

6.1.1. Características dos alunos 

6.1.2. As diferenças dos alunos sob o ponto de vista da motivação 

6.1.3. As diferenças dos alunos desde o ponto de vista das diferenças 

“cognitivas” e “perceptivas” 

6.1.4. As diferenças dos alunos desde o ponto de vista das suas habilitações 

técnicas e telemáticas 

 

 
6.1.1. CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS 
 

Vários são os problemas que os alunos enfrentam quando desenvolvem uma actividade de 

aprendizagem contínua e eficiente dentro da aula virtual: falta de habilidade para “navegar” 

pelos conteúdos e estrutura (especialmente para aqueles que não têm qualquer formação 

sobre a utilização elementar da Internet), falta de critério para diferenciar a informação 

relevante da acessória, deficientes ou nulas capacidades de comunicação e participação com 

o tutor e os companheiros, falta de experiência na aprendizagem à distância e o consequente 

“abandono” do curso, falta de correspondência entre as expectativas da motivação e a 

realidade e os objectivos do programa formativo, desconhecimento da próprias capacidades e 

habilidades para aprender à distância, etc. 

 

Agruparemos estes elementos em três áreas: 

 

● Em primeiro lugar, as diferenças relacionadas com a motivação quando se frequenta um 

curso cujo programa formativo é através da Internet; 

 

● Em segundo lugar, as diferenças individuais a cerca dos estilos cognitivos (como se 

enfrenta a aprendizagem) e canais de percepção (como se assimilam os conteúdos); 

 

● Por último, abordaremos os temas das diferenças que resultam do maior ou menor 

conhecimento do meio: Internet e as ferramentas informáticas do Office e de informática. 

 

 
6.1.2. AS DIFERENÇAS DOS ALUNOS SOB O PONTO DE VISTA DA 

MOTIVAÇÃO 
 

 

Podemos abordar este tema através de duas perspectivas distintas: em primeiro lugar, a 

motivação prévia do aluno quando frequenta um curso de formação através da Internet, 

motivação que classificaremos como extrínseca. Em segundo lugar, a formação que pode 
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provocar e/ou manter durante o próprio processo de aprendizagem à distância e através da 

Internet; é um tipo de motivação intrínseca. Analisaremos primeiro a motivação extrínseca, já 

que ela concentra factores externos ao próprio processo de aprendizagem; neste sentido 

deveremos ter em conta os seguintes aspectos: 

 

● Factores relativos à própria natureza do contexto académico em que se desenvolve a 

formação: Trata-se de um curso de carácter obrigatório? Porque é que foi escolhido? 

Outro tipo de questões também podem proporcionar informação interessante sobre a 

motivação extrínseca do aluno: Tem de realizar a formação por “obrigação”? (planos 

formativos na empresa), A formação é paga pelo próprio aluno? O resultado da 

frequência da formação reflecte-se na carreira profissional do aluno (promoções 

internas, vantagens económicas, etc.). 

 

● Em segundo lugar, pode ser muito interessante conhecer as motivações que levam a 

querer realizar a formação à distância e, para além disso, através da Internet: Trata-

se de conjugar trabalho e estudo?, Procura-se flexibilidade em termos de tempo? 

(pessoas que viajam com frequência). Esta informação ser-nos-á útil para conhecer o 

envolvimento e a dedicação em número de horas e dias e, desta maneira, a própria 

previsão pessoal para participar nos fóruns, disponibilidade de materiais, auto – 

avaliações, etc. 

 

Para obter este tipo de informação o ideal é desenhar um simples questionário que 

proporcione dados sobre os tipos de motivações prévias ou extrínsecas. Esta fonte de 

informação será de grande utilidade para a adaptação do desenho de actividades, o sistema 

de avaliação, ou o próprio cronograma do curso. 

 

A motivação intrínseca gera-se ou pode gerar-se durante o desenrolar do próprio curso. 

Este tipo de motivação é mais uma atitude perante a aprendizagem e tem a haver com 

(Miller & Miller, 2000): 

 

A) A compreensão dos processos de aprendizagem através da Internet. 

 

B) Dispor de habilitações tecnológicas suficientes para obter, analisar e processar a 

informação. 

 

C) Reconhecer a relevância e o valor da aprendizagem, tanto em relação aos seus 

aspectos técnicos (como aprendo com a “tecnologia”) como com aos relacionados 

com os próprios conteúdos do curso (o que aprendo). 

 

Definitivamente, do ponto de vista do responsável pelo curso, trata-se de assegurar que se 

compreendem, que se interiorizam e se realizam as actividades e matérias disponíveis, de 

modo eficiente e no tempo previsto. A atenção periódica aos sistemas de comunicação e o 

acompanhamento diário da actividade dos alunos são ferramentas indispensáveis para se 

assegurar a motivação intrínseca dos alunos. 
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6.1.3. AS DIFERENÇAS DOS ALUNOS DESDE O PONTO DE VISTA DAS 

DIFERENÇAS “COGNITIVAS” E “PERCEPTIVAS” 
 

 

Outra perspectiva da análise dos diferentes “tipos de aluno” é a que utiliza como critério os 

seus estilos cognitivos e perceptivos. É um tema vastíssimo e de especial relevância na 

aprendizagem à distância. Começaremos por analisar as características “perceptivas” do 

aluno. 

 

Os canais de percepção 
 

Basicamente referimo-nos à obtenção da informação por três canais: 

 

● Visual: “necessita vê-lo para compreendê-lo”, possui um forte sentido de cor, só surgem 

dificuldades de compreensão com instruções do tipo verbal, distrai-se facilmente com 

sons, tem dificuldade em seguir conferências ou classes magistrais. 

 

● Auditivo: prefere obter a informação através do canal auditivo, colocam-se-lhe 

problemas quando tem de “ler” a comunicação não verbal (linguagem corporal). 

 

● Cinestésico: prefere aprender fazendo, aprende melhor quando há algum tipo de 

actividade física ou de movimento integrado. 

 

Para obter estes dados sobre o perfil dos alunos, podemos recorrer a grande quantidade de 

formulários on-line, como por exemplo o questionário on-line. 

 

Este tipo de informação será de grande utilidade, tanto para o aluno – que precisa de 

conhecer o seu próprio perfil perceptivo para “aprender a aprender” –, como para o 

responsável e desenhador dos cursos na altura de se admitir a possível modificação dos 

materiais (especialmente se são hiper média) em função das necessidades perceptivas dos 

alunos –. 

 

Os canais de percepção 
 

Se antes nos referíamos à “obtenção” primária da informação, agora vamos concentrar-nos 

no seu processamento, com o objectivo de que a informação se transforme em conhecimento 

relevante (aprendizagem). 

 

Como no caso dos canais de percepção, existe literatura abundante sobre estilos cognitivos 

e sobre a sua influência na aprendizagem à distância. Utilizaremos o questionário Honey-

Alonso (http://www.ice.deusto.es/guia/test0.htm) para fazer uma síntese. 

 

● Estilo activo: implicação activa e sem prejuízo de novas experiências. 

 

● Estilo reflexivo: observação das experiências de diversas perspectivas. Prioridade da 
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reflexão sobre a acção. 

 

● Estilo teórico: realce lógico dos problemas. Integração da experiência dentro de teorias 

complexas. 

 

● Estilo programático: experiência e aplicação das ideias. 

 

 

 
6.1.4. AS DIFERENÇAS DOS ALUNOS DESDE O PONTO DE VISTA DAS 

SUAS HABILITAÇÕES TÉCNICAS E TELEMÁTICAS 
 

 

Analisaremos, por fim, as diferentes habilitações prévias dos alunos para utilizar e explorar 

ao máximo as ferramentas próprias do sistema de teleformação, e outras necessidades para a 

realização de trabalhos, actividades e tarefas de índole diversa. 

Neste tipo de habilidades técnicas, podemos identificar três âmbitos: 

 

● Referentes ao manejo básico da plataforma ou sistema de teleformação: será muito 

interessante saber se, para o aluno, é a sua primeira experiência de aprendizagem on-

line, se realizou algum curso de introdução ao sistema, etc. 

 

● Ferramentas “básicas” do ambiente Office e de informática: grau de conhecimento dos 

processadores de texto, apresentações, bases de dados, navegação pela Internet, 

obtenção de recursos, correio, mensagem instantânea, etc. 

 

● Ferramentas relacionadas com conteúdos do curso: referimo-nos a programas 

específicos para a realização de tarefas ou actividades dos conteúdos: Autocad, 

ferramentas de autor, SPSS, MathLab, etc. 

 

Também neste caso parece necessário o desenho de um simples questionário sobre as 

habilitações prévias dos utilizadores, para uma alteração do cronograma ou para a inclusão de 

uma formação prévia. 
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| EXERCÍCIO 
 

Desenhe um procedimento para analisar, por um lado, as motivações dos seus alunos na 

altura em que escolhem o curso ou o tema que você toturia e, por outro lado, pesquisa para 

analisar as habilitações técnicas que possuem antes de começar o curso. Em ambos os casos 

pode usar um questionário, um foro específico ou qualquer outro sistema que proporcione uma 

informação válida e relevante. Imagine que os resultados obtidos se podem organizar em dois 

cenários possíveis: 

 

A) Os alunos revelam maioritariamente uma motivação extrínseca, mas com grande 

conhecimento do meio e das ferramentas a utilizar. 

 

B) Os alunos manifestam na sua maioria uma motivação intrínseca (desejosos de 

aprender), mas com grandes carências quanto a habilitações técnicas. 

 

Descreva um “plano de choque” para enfrentar ambas as situações: descreva que 

estratégia utilizaria, sistemas de comunicação (inclua a redacção das mensagens), alterações 

operacionais, etc. 

 
 

Medidas pró – activas  

Situação 1 

Maioritariamente, os alunos mostram uma 
motivação intrínseca, mas com grande 
conhecimento do meio e das ferramentas que se 
vão usar. 

 

Situação 2 

Os alunos manifestam na sua maioria uma 
motivação intrínseca (desejos de aprender), mas 
com grandes carências quanto a habilitações 
técnicas. 
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6.2. A INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS: DO ACOLHIMENTO À AUTONOMIA 
 
 

| TÓPICOS 
 

6.2.1. Nível 1 – Máxima dependência do aluno: fase de “acolhimento” 

6.2.2. Nível 2 – Dependência do aluno: fase de “integração” 

6.2.3. Nível 3 – Progressiva autonomia do aluno: fase de “contradição” 

6.2.4. Nível 4 – Autonomia do aluno: fase de “autonomia” 

 

 
Enquanto que alguns estudos mostram um elevado grau de satisfação por parte dos alunos 

de cursos on-line (Hill, 1999; Hill, Rezabek e Murry, 1998; Wayland, Swift e Wilson, 1994), 

outros indicam que os utilizadores deste tipo de programas manifestam um certo grau de 

frustração devido a não possuírem as habilitações necessárias para poder seguir este tipo de 

programas (Ritchie e Newby, 1989; Swift, Wilson e Wayland, 1997). 

É frequente encontrar alunos que não possuam habilitações pessoais básicas para 

aprender à distância: este caso é especialmente relevante no âmbito de influência educativa 

latina. As habilitações a que nos referimos traduzem-se num conjunto de destrezas, como a 

autodisciplina, a capacidade de trabalhar sozinho, a gestão do tempo, certo grau de 

independência na aprendizagem, e por último, a capacidades para realizar uma programação 

pessoal, conjugando a vida pessoal, profissional e estudos (Burak, 1993; Dunlap y Grabinger, 

2003; Hancock, 1993; Piskurich, 2002). 

A integração dos alunos dentro da aula virtual é, frequentemente, um processo complexo. 

Existem muitas variáveis: o número de alunos, a experiência prévia em formação on-line (e 

também em formação “tradicional”), a orientação metodológica que queremos dar ao curso, a 

própria natureza da matéria de aprendizagem, o tempo disponível para a acção formativa, os 

objectivos da aprendizagem que foram definidos e, por fim, as condições pessoais de cada 

aluno. Todos estes elementos marcarão uma linha de trabalho que determinará, finalmente, 

um maior ou menor grau de autonomia por parte dos utilizadores. 

Analisaremos 4 momentos caracterizando o nível de integração e autonomia dos 

utilizadores de um programa de formação on-line. Descreveremos estes 4 níveis e as 

possíveis acções do responsável e/ou tutores do programa para beneficiar de uma progressiva 

e gradual integração académica e pessoal dos alunos. 

 

 

6.2.1. NÍVEL 1 – MÁXIMA DEPENDÊNCIA DO ALUNO: FASE DE 
“ACOLHIMENTO” 
 

 

Descrição: os novos alunos só têm uma ideia genérica do conteúdo académico da matéria 

de aprendizagem. Desconhecem os aspectos programáticos, os objectivos específicos, a 

metodologia, as características didácticas das actividades e as ferramentas que fazem parte 

da plataforma de formação à distância. 
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“Acolhimento”: a tarefa fundamental do tutor será a de criar um clima de confiança e 

progressiva compreensão dos objectivos gerais do programa. Para isso: 

 

● Convém começar com uma “carta” de apresentação onde se recolham algumas notas 

biográficas do tutor, os objectivos gerais do programa, descrição da auto – avaliação. 

 

● É interessante criar um foro específico de “apresentação”, onde os alunos, brevemente, 

se apresentam e comentam dados do seu interesse e motivação quando iniciam o 

curso. 

 

● Pode ser um bom momento para passar alguns questionários que nos forneçam mais 

informação sobre aspectos que motivem e diferenciem os alunos. 

 

 

6.2.2. NÍVEL 2 – DEPENDÊNCIA DO ALUNO: FASE DE “INTEGRAÇÃO” 
 

 

Descrição: o aluno conhece progressivamente o funcionamento e rotinas do curso, É capaz 

de utilizar as ferramentas de comunicação e navegar pelos conteúdos, utilizando recursos 

pesquisa, glossário, etc. 

 

“Integração”: o tutor deve insistir em listas de trabalho diário, como determinar uma certa 

sequência de trabalho com os conteúdos, actualizar o calendário, dinamizar os foros, contactar 

com alunos que não sejam contactados, rever as auto – avaliações; definitivamente, 

desenvolver uma série de rotinas que sejam percebidas claramente pelos utilizadores e 

determinem um modo de trabalho. Para isso: 

 

● É recomendável começar com a criação de grupos de trabalho. 

 

● Pode ser interessante descrever claramente as datas do cronograma (entrega de 

trabalhos, activação de teste), especialmente se houver vários módulos com distintos 

tutores envolvidos. 

 

● É necessário inserir no uso de sistemas de comunicação: frequência de consulta, 

redacção das mensagens, normas de net – etiqueta. 

 

 

6.2.3.  NÍVEL 3 – PROGRESSIVA AUTONOMIA DO ALUNO: FASE DE 
“CONTRADIÇÃO” 

 
 

Descrição: Os novos utilizadores desembaraçam-se perfeitamente na plataforma de 

teleformação ou sistema escolhido. São capazes de manobrar com desembaraço a maior 

parte das ferramentas, incluindo os recursos de acompanhamento pessoal, progresso, etc. 

 

“Contradição”: é o momento de ser mais ambicioso em termos académicos. A contradição 

passa pelo contraste e aumento de bibliografia, utilizando recursos que não estejam alojados 
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no sistema. Contradição significa que os foros são dinâmicos e as intervenções pessoais 

neles, relevantes, dando lugar a novos debates ou equipas de trabalho. Para isso: 

 

● O papel do tutor passa de ser “informador” para “facilitador” da aprendizagem. 

 

● Promove-se a autonomia, favorecendo o aumento de fontes e recursos. 

 

● Não se marcam datas com tanta precisão: o aluno é capaz de trabalhar a seu ritmo 

responsabilizando-se pelo cumprimento final dos prazos. 

 

 

 

6.2.4. NÍVEL 4 – AUTONOMIA DO ALUNO: FASE DE “AUTONOMIA” 
 

 

Descrição: Se conseguirmos chegar até aqui, significa que se conseguiu trocar o 

paradigma do curso, passando de um modelo guiado – instrutivo para o autónomo (ou semi – 

autónomo), do tipo mais construtivista. 

 

“Autonomia”: o aluno conhece perfeitamente como, quando e para que é que se utiliza cada 

recurso e o grau de relevância e necessidade de aumentar os conteúdos. Sabe utilizar os 

recursos de auto – avaliação e os critérios de avaliação somatória. É, definitivamente, um 

utilizador autónomo. Para isso: 

 

● Deveria questionar-se a própria linha metodológica do curso, variando os aspectos que 

não favoreçam a autonomia. 

 

● É bom insistir no trabalho em grupos (resolução de casos, por exemplo), já que é a 

maneira de garantir uma certa homogeneidade metodológica dentro da diversidade de 

alunos. 

 

Evidentemente que este processo não é linear, mas muitas das situações acabam por se 

sobrepor a outras, dependendo dos factores mencionados na introdução e também da própria 

filosofia educativa do responsável do curso. 
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| EXERCÍCIO 

 
Complete a seguinte tabela com 3-4 situações concretas, para além das já identificadas, 

que o tutor/responsável por um curso on-line deveria ter presentes em cada uma das fases 

que acabámos de descrever. 

 

Fase de acolhimento 
“Carta” de apresentação em que se recolha algumas notas 
biográficas do tutor, os objectivos gerais do programa, descrição 
da auto – avaliação. 

Fase de integração 
Descrever claramente as datas do cronograma (entrega de 
trabalhos, activação de teste), especialmente se há variedade de 
módulos, o que implicará o trabalho de vários tutores. 

Fase de contradição Fornecer um aumento e pesquisa de recursos fora da plataforma. 

Fase de autonomia Questionar-se a metodologia utilizada para futuras edições do 
programa. 
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6.3. A NET-ETIQUETA E O USO DA LINGUAGEM 
 
 

| TÓPICOS 
 

6.3.1. O uso de linguagem 

6.3.2. Algumas normas de Net-etiqueta 

 

 

| CONTEXTO 
 

“Internet” ou “a Rede” não é uma simples rede; é mais, um punhado de milhares de redes 

individuais que possibilitam o tráfico entre elas. Este tráfego pode atravessar várias redes 

diferentes, antes de chegar ao seu destino. Esta é a principal razão pela qual os utilizadores 

envolvidos devem estar informados da carga e volume de informação que se estabelece com 

outras redes. 

 

Como utilizador de uma rede, tem-se a possibilidade de aceder a outras (e/aos sistemas 

informáticos ligados a essas redes). Cada rede ou sistema tem o seu próprio grupo de 

“políticas” e/ou procedimentos. Procedimentos que estão normalmente acessíveis através de 

uma rede/sistema podem estar controlados, ou igualmente interditos noutra. É da 

responsabilidade dos utilizadores conhecer, interpretar e aplicar este conjunto de medidas e 

procedimentos consoante o caso. 

 

A utilização da Rede é um privilégio, não um direito, que pode ser renovado 

temporariamente, em qualquer momento, como consequência de conduta imprópria. Tal 

conduta incluirá, por exemplo, colocar informação ilegal no sistema, o uso abusivo de 

mensagens públicas ou privadas, o envio de mensagens sem relevância, o envio de “corrente 

de cartas”, ou a “transmissão” de mensagens a listas ou indivíduos e qualquer outro tipo de 

uso de informação que cause congestionamento ou bloqueio da rede. 

 

 

6.3.1. O USO DE LINGUAGEM 
 

 

As possibilidades de comunicação dentro da aula virtual constituem num dos pilares 

fundamentais da formação em rede. O êxito académico do aluno depende em boa medida da 

correcta utilização das diversas ferramentas da aula, pelo menos a dois níveis: a linguagem 

utilizada e o uso racional de envio de mensagens. È preciso respeitar escrupulosamente 

algumas normas básicas. 

 

A experiência tem demonstrado que há uma tendência entre certos alunos de utilizar uma 

linguagem imprópria dentro do contexto da educação, possivelmente provocada pela natureza 

da comunicação virtual. A linguagem utilizada numa aula virtual, em qualquer dos seus meios, 

e foros, não só deve ser correcta do ponto de vista gramatical e ortográfico ( que inclui a 
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utilização de filtros) como também totalmente respeitosa para com os restantes colegas e 

professor. 

 

Também se tem provado que trabalhar com um sistema multimédia on-line provoca um 

risco evidente de excesso de informação. Por um lado, escrever mensagens e enviá-las para 

os foros de discussão é algo fácil e rápido. O resultado é que podemos acabar enterrados em 

montanhas de mensagens sem interesse que exigem uma boa quantidade de tempo para as 

ler. Por outro lado, o contacto pessoal praticamente desaparece e é, algumas vezes, difícil de 

interpretar correctamente as palavras escritas por um interlocutor quando não existe entoação 

da voz ou os gestos corporais. Isto cria facilmente más interpretações (que por sua vez geram 

mensagens erradas). Antes de enviar uma mensagem, avalie se é relevante, se acrescenta 

algo novo à discussão e se interessa a todos os companheiros. Por exemplo, quer dizer 

“obrigado” ou “ eu também estou de acordo” é preferível utilizar o correio pessoal poupando 

tempo a todos. Se decide que tem finamente de enviar uma mensagem, faça-o. Mas não se 

esqueça de ser tão preciso e claro quanto possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. ALGUMAS NORMAS DE NET-ETIQUETA 
 

 

● Definir claramente o “assunto” da mensagem, de tal maneira que se identifique 

rapidamente o tema e se possa seleccionar a informação. 

 

● Ser conciso na redacção das mensagens: evitar textos longos e complexos, 

preocupando-se com a clareza e conteúdo. 

 

● Se escreve uma mensagem irónica, assegure-se de que o leitor não a vai entender 

literalmente, pelo que convém utilizar as chamadas “emoções” (J, ;-), :-o .... 

 

● Nunca responder “a quente” a uma mensagem provocadora ou ofensiva. 

Inclusivamente, se a mensagem não tem nada a ver com o curso, avalie a possibilidade 

de não responder. 

 

● Propor ao aluno outros recursos disponíveis, no caso de a informação pedida já existir: 

na pasta de problemas frequentes e possíveis soluções, etc. 

 

● Não esquecer as normas elementares de cortesia e trato com o aluno na altura em que 

lhe comunica aspectos críticos (resultados fracos, pouco aproveitamento do curso, falta 

de trabalho, ...). 
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● Não descuidar a comunicação com os alunos “mais avançados”: também precisam de 

saber que o seu progresso é o adequado. 

 

● Moderar com mensagens cuidadas, mas firmes, os foros de debate, de modo a que se 

reordenem no sentido para o qual tenham sido programados. 

 

 

| EXERCÍCIO 
 

Apresentamos duas mensagens reais enviadas a diferentes foros de cursos on-line. Analise 

o conteúdo de cada mensagem e escreva a sua resposta, indicando se a daria de forma 

pública ou privada. As mensagens dos alunos são transcritas exactamente como apareceram, 

sem se modificar o conteúdo ou formato. 

 

Mensagem do aluno Mensagem de resposta 

“Companheiros: muito embora este ano, não tenha 
aparecido muito pelos foruns, por razões que não 
vêm agora ao caso; gostaria que tivéssemos em 
conta que a esperança de atingir uma meta (neste 
caso ultrapassar este módulo) pode ver-se muito 
afectada pela explicação que tiramos dos nossos 
êxitos ou fracassos, o qual marcará também 
fortemente o nosso esforço e dedicação ao 
trabalho. Pois bem, se serve de consolo a alguém, 
o único pacote que recebi é de um 10 em modelos, 
os resultados do resto dos exames também 
parecem uma miséria, nunca suspendi nem este 
curso nem o anterior;  etc., ETC., pois bem não me 
foi possível passar na razia do maldito exame, mas 
não quero que o mal de muitos seja o consolo de 
tontos”: (segue) 

 

“Estimados professores, gostaria que me 
dissessem como posso contactar convosco para 
falar sobre a minha nota no exame, já que eu corrigi 
a parte objectiva, e a tenho bastante bem, e 
acredito que o tema a desenvolver o tenha feito 
bastante bem. Contudo tenho a disciplina 
chumbada com um 8,70. Gostaria de falar 
convosco para saber o porquê deste chumbo, se foi 
um erro, ou se tenho de mudar de metodologia de 
estudo para o próximo semestre pois pensava que 
este exame me tinha corrido bem, mas os 
resultados não correspondem com o que esperava. 
Agradecia que me respondessem o mais 
rapidamente possível. Cumprimentos”, E.G. 
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6.4. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO 
 
 

| TÓPICOS 
 

6.4.1. O acompanhamento do aluno: recursos de aprendizagem 

6.4.2. O acompanhamento do aluno: recursos de comunicação 

 6.4.3. O acompanhamento do aluno: recursos de auto – avaliação e 

avaliação 

6.4.4. Um modelo misto 

6.4.5. Avaliação pedagógica e correcção formativa 

6.4.6. Correcção formativa 

 

 

Um dos principais indicadores do nível de participação e interesse dos alunos em qualquer 

tipo de formação presencial é, obviamente, a sua frequência às aulas, sessões e, claro está, o 

seu nível de actividade académica, com intervenções de relevância, perguntas formuladas a 

partir de uma refracção prévia, etc. No contexto da formação on-line, estes indicadores 

desaparecem, mas são substituídos por outros recursos que podem garantir o correcto 

acompanhamento da actividade do aluno. Podíamos afirmar que o nível de informação que 

estas ferramentas nos podem proporcionar ultrapassa largamente a que se encontra 

perceptível pelo professor na maioria dos cursos presenciais. 

 

 

Este acompanhamento da actividade 

do aluno deve tornar-se uma rotina 

permanente por parte dos responsáveis 

do curso. Uma carência neste aspecto 

pode provocar graves problemas de 

integração académica e pessoal do 

aluno na actividade formativa, o que 

leva, com frequência, a um abandono 

prematuro. Este aspecto é 

especialmente relevante nas fases de 

“acolhimento” e “integração”. 

 

Outra questão de base é determinar quem e quando deve fazer este acompanhamento. Em 

nossa opinião, este papel pode corresponder a três figuras: o director ou responsável máximo 

pelo curso, que deverá realizar esta tarefa de modo permanente mas sem necessitar de 

recorrer a muitas ferramentas; em segundo lugar, o “tutor pedagógico”, que deve efectuar este 

acompanhamento de modo intenso na parte inicial do curso: permitindo que a integração do 

aluno se concretize o mais rapidamente possível; e, por último, o “consultor” ou especialista de 

cada módulo ou matéria, que deverá ter um grande leque de ferramentas disponíveis para o 

acompanhamento personalizado durante o período em que esteja responsável pela tutoria. 
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Todos estes aspectos tornam-se ainda mais relevantes quando a participação activa e 

contínua, por parte do aluno, se considera como um dos elementos de avaliação. 

 

O papel fundamental dos responsáveis do curso será seleccionar as ferramentas de 

acompanhamento mais úteis em cada momento, tendo definidos em cada momento os 

objectivos de aprendizagem. 

 

Cada plataforma ou sistema de formação à distância dispõe das suas próprias ferramentas, 

sendo evidente que muitas delas utilizam o mesmo tipo de recursos. Analisaremos alguns dos 

tipos de recursos, tendo em conta os tradicionais momentos de aprendizagem, comunicação e 

avaliação. 

 

 

 

6.4.1. O ACOMPANHAMENTO DO ALUNO: RECURSOS DE APRENDIZAGEM 
 

 

Uma das principais ferramentas de “observação” global da actividade do grupo de alunos, e 

que nos permite dispor de uma visão panorâmica do nível de acesso e trabalho nas diversas 

sessões sobre os conteúdos, é o que podemos denominar por “”folha de acompanhamento 

global”. 

 

● Dia e mês. 

 

● E por cada aluno: 

- Informação pessoal: Nome completo; ID do utilizador. 

- Informação sobre os acessos: Primeiro acesso (data e hora); último acesso (data e 

hora); intervenções (hits). 

- Artigos: Quantidade de itens lidos; enviados. 

 

Mediante este procedimento, podemos saber o primeiro e último dia de acesso ao sistema 

por parte do aluno e o número de acessos que efectuou. Esta informação é especialmente 

relevante para a primeira semana de formação em cursos totalmente on-line. A falta de acesso 

neste período crítico (causada com frequência por problemas técnicos ou de “agenda” do 

aluno), deve levar-nos imediatamente a entrar em contacto com o aluno por outros meios 

disponíveis e tratar de solucionar o problema rapidamente. 

 

Outro tipo de ferramentas permitem-nos analisar o “comportamento” académico do aluno 

nas páginas de conteúdos e recursos de ajuda à aprendizagem. Esta informação é 

especialmente relevante para os consultores. Uma falta de acesso a um conteúdo concreto 

deve ser, como mínimo, motivo de análise e reflexão. 

 

● Histórico das visitas a páginas de conteúdos efectuadas pelo (nome do aluno e ID do 

utilizador):  

- Possibilidade de visualização das 10 visitas anteriores e das próximas 10 visitas. 

- Por cada uma das 10 visitas visualizadas: Número da visita; Nome da página de 

conteúdos; dia e hora do acesso. 
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● Histórico da distribuição das visitas efectuadas pelo (nome do aluno e ID do utilizador): 

- Por cada tipo de página (página principal, páginas de conteúdos, artigos, etc.): 

quantidade de acessos; e um gráfico comparativo simples. 

 

● Histórico do número de páginas de conteúdo visitas efectuadas pelo (nome do aluno e 

ID do utilizador): 

- Quantidade de diferentes páginas visitadas. 

- Quantidade total de páginas disponíveis. 

 

Um elemento interessante de análise do estilo de aprendizagem e/ou da disponibilidade 

horária do aluno é retirado da comparação entre as páginas visitadas e as datas dos 

respectivos acessos. 

 

 

6.4.2. O ACOMPANHAMENTO DO ALUNO: RECURSOS DE COMUNICAÇÃO 
 

 

A “noção” de participação quando se utilizam os recursos de comunicação torna-se muito 

mais evidente para o aluno, enquanto está consciente de que realiza uma tarefa “pública” ou 

de que, sendo privada, vai implicar algum grau de interactividade com o professor ou o resto 

dos colegas. 

 

O acompanhamento quantitativo da participação realiza-se através de várias ferramentas: 

por um lado, na “folha global de acompanhamento” que já se referiu, pela qual temos acesso 

ao número de mensagens lidas, respostas e origens; por outro lado, podemos identificar o 

autor em cada um dos grupos de mensagens que se vão gerando; finalmente, e de um modo 

mais preciso, existe a possibilidade de restringir (perante pesquisas, por exemplo) o conjunto 

de mensagens provenientes de um determinado utilizador. 

 

O facto de se gerar uma grande quantidade de mensagens não significa que se esteja 

perante uma participação de “qualidade”; atenção, portanto, à tarefa de descriminar o grau de 

relevância para o programa de formação no que diz respeito à comunicação, ideias e 

conhecimento. 

 

Da análise da participação em recursos síncronos, como é o caso do chat, pode participar-

se na evolução (com a participação do próprio professor nas discussões), ou uma vez 

concluída a actividade, através da análise dos registos. 

 

 

6.4.3. O ACOMPANHAMENTO DO ALUNO: RECURSOS DE AUTO – 
AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
 

A auto – avaliação, como parte essencial de um sistema de auto – aprendizagem, constitui 

um elemento essencial do trabalho normal do aluno. Se a avaliação on-line dá ao aluno uma 

informação importante sobre a sua “situação” académica, para o responsável ou tutor do 
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curso, o acesso aos registos de entrada nas provas de auto – avaliação e avaliação, 

constituem um interessante conjunto de dados dos quais podemos extrair informação sobre o 

nível de “preparação” do aluno, a dificuldade global das provas, a presença de perguntas 

pouco relevantes ou a necessidade de modificar a metodologia ou os próprios conteúdos de 

aprendizagem. 

A análise do trabalho do aluno a partir dos sistemas de avaliação proporciona-nos 

informação sobre a data em que foi realizada, o número de tentativas, as pontuações obtidas 

(e a sua previsível melhoria), as respostas concretas a cada pergunta e diversa informação 

estatística sobre a situação do aluno em relação à média do resto do grupo. 

 

- Ferramenta de controlo por prova 

- Identificação do utilizador: ID do utilizador; e Nome. 

- Classificação máxima da prova. 

- Tentativas: quantidade; pontuação obtida; duração; e classificação (aprovado ou 

reprovado) 

 

 
| EXERCÍCIO 
 

De seguida apresentamos uma versão simplificada de um registo de parte de um grupo de 

alunos de um curso sobre “direito informático”. O curso durava um mês (iniciado a 30 de 

Maio), onde se efectuou o acesso (sem tutor) antes da sua conclusão. Mostramos os acessos 

de 24 alunos de 70n inscrições, todos eles empregados de uma administração pública. A 

metodologia era praticamente 100% on-line, com a excepção de uma sessão presencial no 

primeiro dia para se transmitirem os objectivos do curso, funcionamento da aula virtual, etc. 

 

Com estes dados, realize uma análise que lhe permita detectar informação relevante: horas 

de ligação, quanto tempo levaram a fazer o primeiro acesso, quantos poderão ter abandonado 

e há quanto tempo, média de mensagens lidas, índice médio de participação, ... A partir desta 

análise determine quais os alunos que deveriam ter tido uma acção tutorial urgente devido à 

sua reduzida participação no curso. Redija uma mensagem tipo, relacionando a informação 

disponível e as possíveis propostas aos alunos (motivantes) para os conseguir integrar 

novamente na acção formativa. 

 
 

Nome 
do aluno Primeiro acesso Último acesso Nº de 

acessos 
M. 

lidos 
M. 

Resp. 

Aluno 1 11 de Jun de 2003, 20:17 29 de Jun de 2003, 23:00 52 26 1 

Aluno 2 01 de Jun de 2003, 22:32 03 de Jun de 2003, 09:05 47 11 0 

Aluno 3 03 de Jun de 2003, 17:30 30 de Jun de 2003, 09:45 192 71 1 

Aluno 4 02 de Jun de 2003, 09:02 19 de Jun de 2003, 14:37 50 2 0 

Aluno 5 02 de Jun de 2003, 09:06 27 de Jun de 2003, 09:49 280 21 1 

Aluno 6 03 de Jun de 2003, 09:00 28 de Jun de 2003, 14:23 283 69 0 

Aluno 7 02 de Jun de 2003, 09:01 07 de Jul de 2003, 09:45 159 25 1 

Aluno 8 30 de Maio de 2003, 12:20 08 de Jul de 2003, 12:54 531 77 0 

Aluno 9 --- --- 0 0 0 
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Cont.      

Nome 
do aluno Primeiro acesso Último acesso 

Nº de 
acessos 

M. 
lidos 

M. 
Resp. 

Aluno 10 02 de Jun de 2003, 09:45 01 de Jul de 2003, 08:51 213 75 0 

Aluno 11 02 de Jun de 2003, 09:31 04 de Jul de 2003, 16:19 3 0 0 

Aluno 12 02 de Jun de 2003, 08:02 02 de Jul de 2003, 08:40 31 22 0 

Aluno 13 16 de Jun de 2003, 14:15 17 de Jun de 2003, 08:45 5 0 0 

Aluno 14 03 de Jun de 2003, 09:23 01 de Jul de 2003, 12:24 264 67 0 

Aluno 15 30 de Maio de 2003, 13:17 26 de Jun de 2003, 11:07 59 27 0 

Aluno 16 02 de Jun de 2003, 09:46 08 de Jul de 2003, 09:42 30 2 0 

Aluno 17 02 de Jun de 2003, 08:41 27 de Jun de 2003, 09:51 359 67 1 

Aluno 18 30 de Maio de 2003, 17:26 10 de Jul de 2003, 12:47 115 49 3 

Aluno 19 30 de Maio de 2003, 15:38 11 de Jul de 2003, 15:18 273 77 4 

Aluno 20 02 de Jun de 2003, 21:45 03 de Jun de 2003, 22:54 33 0 0 

Aluno 21 --- --- 0 0 0 

Aluno 22 02 de Jun de 2003, 09:06 01 de Jul de 2003, 14:30 98 51 1 

Aluno 23 02 de Jun de 2003, 08:27 30 de Jun de 2003, 10:25 143 72 0 

Aluno 24 02 de Jun de 2003, 18:12 02 de Jul de 2003, 08:28 299 12 0 
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     LEMBRETE 
 

1. Já se sabe que “prevenir é remediar”, assim procure antecipar os problemas, 

utilizando as ferramentas e recursos que tenha ao seu alcance para lhes dar uma 

solução antes que eles apareçam. 

 

2. Cada aluno é um caso muito particular: a sua motivação, estilo cognitivo, experiência 

com a informática, condições pessoais, etc. Um aspecto crítico na formação on-line é 

a capacidade que têm os responsáveis e tutores dos cursos de “conhecer” como são 

os nossos alunos, que motivações têm para a aprendizagem, com que condições 

temporais e pessoais podem contar, etc. Esta informação é essencial para se ajustar, 

em cada caso, os objectivos, sistemas de avaliação, modo de trabalho e 

inclusivamente o próprio cronograma do curso. 

 

3. Estas diferenças individuais manifestam-se na duração e grau de integração dos 

alunos no curso. É essencial levar a cabo uma análise diária do tipo quantitativo e 

qualitativo do “comportamento” dos alunos. Desta maneira podemos realizar acções 

direccionadas no sentido de acelerar a autonomia dos alunos no contexto da aula 

virtual. Não se conforme com os recursos tradicionais de acompanhamento dos 

alunos, aproveite ao máximo as oportunidades que a tecnologia lhe oferece, muitas 

vezes superiores às dos programas formativos presenciais. Não deixe de desenhar os 

seus próprios “questionários” para recolher mais informação sempre que achar 

necessário. Mesmo que não tenham rigor científico, proporcionarão informação da 

maior relevância. 

 

4. A qualidade da comunicação é outro dos aspectos críticos da formação on-line. 

Devemos estar conscientes de que na prática a totalidade dos cursos utiliza a 

linguagem escrita como suporte da informação e transmissão do conhecimento. A isto 

junta-se a própria natureza da Rede no que se refere aos seus aspectos técnicos. 

Neste sentido, torna-se recomendável informar os alunos este assunto em geral e as 

“condicionantes” de comunicação do nosso curso em particular. 
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CAPÍTULO 7 
 
COMO REDIGIR OS CONTEÚDOS 
 
 

         Objectivos 

 

● A formação dos professores (1). Os níveis de partida. Uma formação adequada dos 

professores para o desenvolvimento ou adaptação de materiais ao ambiente virtual, 

requer algum nível de familiarização com as novas tecnologias. 

 

● A formação dos professores (2). O desenho de programas de formação de 

professores. Os planos de formação devem considerar tanto as prioridades 

institucionais como as necessidades formativas dos professores. 

 

● A validação de exemplos e homologação de especialistas. Este tema propõe um 

sistema simples para a avaliação de exemplos de conteúdos elaborados pelos 

especialistas, como parte integrante da formação que necessitam para desempenhar 

bem o seu trabalho. Sugere-se uma série de conceitos que convirá avaliar com 

detalhe em cada exemplo. 

 

● A gestão documental. Trata de uma série de considerações sobre a necessidade de 

estabelecer um sistema de armazenamento e indexação, e um exemplo prático para 

ordenar os ficheiros referentes a um curso completo. 

 

● A segurança do sistema. Este tema termina o capítulo com uma série de medidas que 

facilitam a segurança da qualidade do sistema. 

 
 
 
 

| TÓPICOS 
 

    - A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: OS NÍVEIS DE PARTIDA 

    - O DESENHO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES 

    - A VALIDAÇÃO DE EXEMPLOS E A HOMOLOGAÇÃO DE ESPECIALISTAS 

    - A GESTÃO DO ÊXITO 

    - A SEGURANÇA DO SISTEMA 

 

 
O tema 2.4. “O irrenunciável: a gestão do processo” realçava o tipo de trabalho por 

processos que convém dar à planificação e arranque de um sistema de formação on-line. Este 

capítulo analisará com mais pormenor algumas das ideias referidas nessa altura. Pretendemos 

apresentar em destaque a perspectiva dos sistemas de gestão da qualidade: os princípios são 

suficientemente gerais como para a admitir uma adaptação às circunstâncias próprias de cada 

assunto. 
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A formação dos professores tem duas vertentes: a que diz respeito a aspectos relacionados 

com a elaboração de conteúdos, e a entrevistas a quem vai desempenhar funções de tutoria. 

Ambas as tarefas podem dizer respeito à mesma pessoa; mas não necessariamente. O tema 

do e-learning tem mais semelhanças com a formação à distância do que com a formação 

presencial, de modo que nos devemos preocupar mais com a gestão de conteúdos – 

elaboração, transformação e distribuição – do que com os professores (isto depende do 

modelo). 

 

O mais correcto é separar claramente os dois papéis, mas até certo ponto. Em regra, o 

melhor “autor” ou “redactor” de conteúdos não é um grande especialista ou guru, mas além de 

quem conhece bem o tema, sabe ensiná-lo, colocar-se no lugar do aluno e, correctamente, 

saber tirar partido dos recursos didácticos. Por isso, defendemos a necessidade de validar os 

conteúdos, assim que sejam elaboradas as primeiras versões, para assegurar que satisfazem 

os critérios estabelecidos para o modelo de curso. 

 

Por outro lado, a transformação de materiais é uma tarefa técnica, que pode ser 

perfeitamente delegada numa equipa de profissionais externos ou internos. Como se referiu no 

tema 2.2. “O mais difícil: tecnologia ou didáctica”, convém que os professores recebam uma 

formação técnica de nível básico ou médio (este último, só em alguns casos e de forma 

voluntária). Não faz sentido pedir-lhes que tenham capacidade de ser especialistas em 

tecnologia; mas sim que se guiem por umas normas mínimas de trabalho em equipa. 
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7.1. A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: OS NÍVEIS DE PARTIDA 
 
 

| TÓPICOS 
 

7.1.1. Introdução 

7.1.2. Necessidades de formação 

7.1.3. Níveis de formação: os três níveis + 1 

 
Ao longo dos diferentes capítulos que fazem parte deste guia, quisemos chamar à atenção 

para o potencial da Internet no desenvolvimento de programas formativos dentro do contexto 

do Ensino Superior. Este potencial deve, inevitavelmente, pela escolha dos professores, que 

serão os principais responsáveis para garantir uns níveis adequados de qualidade no 

desenvolvimento dos conteúdos, pelo desenho instrutivo e pelo posterior processo de 

dinamização da aprendizagem. 

 

Estes professores deverão, portanto, reunir os conhecimentos e habilitações necessárias 

para garantir a correcta integração e utilização das ferramentas e recursos postos à disposição 

dos alunos. 

 

 

 
7.1.1. INTRODUÇÃO 
 

 

Em meados dos anos 80 pôs-se em marcha o EEUU, um projecto de investigação 

denominado ACOT (“Apple Classrooms of Tomorrow”) com um objectivo primordial: criar um 

ambiente de ensino – aprendizagem, onde a tecnologia fosse algo natural, diário, tal como a 

utilização do bloco e esferográfica. Este projecto procurava as potencialidades dos processos 

de aprendizagem utilizando a tecnologia como ferramenta de construção de conhecimentos, 

não só na sala de aula, como noutros ambientes tais como a biblioteca, o laboratório, etc. Os 

trabalhos foram orientados no sentido de se conceber um ambiente de ensino onde se 

combinasse a formação directa (tradicional) com a construção do conhecimento, favorecendo 

atitudes colaborativas entre alunos e entre professores e alunos. Muito embora este contexto 

diga respeito aos professores do ensino Primário e Secundário, é perfeitamente aplicável, 

quanto à “mudança” produzida, ao panorama do Ensino Universitário. 

 

Rapidamente se começou a notar que a peça chave no êxito deste novo contexto de 

aprendizagem era o professor. O professor era o primeiro a ter que se adaptar às novas 

circunstâncias, dando um passo fundamental que consistia em abandonar o seu papel de 

especialista para dar preferência ao estabelecimento de uma comunicação bi – direccional 

com o aluno. A mudança poderia supor em alguns casos um autêntico desafio, pois obrigava a 

romper os modelos de formação tradicional dos professores. 
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O processo de conversão de um papel para o outro incluía uma série de fases: 

 

● Entrada: o professor toma contacto com as Novas Tecnologias e suas diferentes 

utilidades. 

 

● Adopção: pressupõe a utilização das Novas Tecnologias para suportar a formação 

tradicional. 

 

● Adaptação: começa a integração das Novas Tecnologias nas práticas da aula 

tradicional. 

 

● Apropriação: a partir de projectos concretos, incorporam-se as Novas Tecnologias, 

como mais uma ferramenta, para fundamentar atitudes colaborativas mediante a 

realização de actividades em grupo. 

 

● Invenção: dominado o tema, descobrem-se novas utilidades para as ferramentas 

tecnológicas integradas nas actividades curriculares. 

 

Nas secções que se seguem aprofundaremos as áreas e níveis que uma formação 

adequada dos professores deve tratar. 

 

Antes de passarmos a analisar estas necessidades, concentremo-nos no gráfico que se 

segue. Nele se coloca, de forma sucinta, a evolução das “necessidades dos professores” 

durante os últimos 20 anos no que se refere à utilização e integração das TIC’s aplicadas à 

educação… cada vez mais trabalho …? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Necessidades “tecnológicas” 
  (… ou cada vez temos mais trabalho)  

Internet/Redes 
Ferramentas de Autor 
Integração Curricular 

Publicação Electrónica 
Gestão dos Recursos 

Programas educativos 
Folhas de cálculo 
Bases de Dados 

Programas educativos 
Folhas de cálculo 
Bases de Dados 

Processador 
de texto 

Processador 
de texto 

Processador 
de texto 

1980 1990 2000 
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7.1.2. NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 
 

 

A estrutura de um plano de formação de professores pode organizar-se à volta de três 

grandes pontos: 

 

1. Um primeiro assunto, relacionado com os conhecimentos e destrezas técnicas que 

os docentes deverão ter: por sua vez podem dividir-se em quatro sub – áreas. (em 

anexo a este tema pode consultar-se um esquema mais detalhado). 

● Habilitações tecnológicas básicas: ambiente a nível de utilizador. 

● Habilitação tecnológica na utilização da Internet: conhecimento e utilização da Rede 

a nível de utilizador. 

● Habilitação na utilização de ferramentas avançadas para a educação e publicação 

na Internet e no uso de programas complementares (retoque de imagens, 

compressão de áudio vídeo, ftp, etc.). 

● A utilização de plataformas de apoio à formação num ambiente de Internet: desde a 

utilização sob o ponto de vista de utilizador até ao manejo integral de um sistema. 

 

2. Em segundo lugar, a integração didáctica e metodológica das novas tecnologias 

para a formação on-line. Este ponto pode subdividir-se em outros três: 

● Utilização das ferramentas de comunicação num programa de formação on-line e 

tutoria-dinamização de um curso on-line. Fomentação da aprendizagem 

colaborativa. 

● Desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem num ambiente virtual, baseando-o 

numa teoria sólida de aprendizagem e sujeito a uma estrutura de um desenho 

instrutivo coerente. Guiões de conteúdos. Integração didáctica de ferramentas 

multimédia avançadas. 

● Desenvolvimento de sistemas de avaliação e auto – avaliação. Conhecimento e 

geração de testes automáticos e avaliação adaptativa. 

 

3. Por último, um terceiro ponto que englobaria a organização, distribuição, 

administração e gestão integral dos cursos educativos num contexto de um sistema 

teleformativo (Campus Virtual). 

 

 
7.1.3. NÍVEIS DE FORMAÇÃO: OS TRÊS NÍVEIS + 1 
 

 

Normalmente torna-se complicado estruturar os planos de formação para que se ajustem 

minimamente à heterogeneidade dos “clientes”. É o caso dos idiomas, em que cada aluno 

requer o seu próprio nível. Como se torna evidente, por não podermos planear uma formação 

100% à medida de cada necessidade, socorremo-nos da divisão do problema em três níveis 

+1. Esta divisão, por outro lado, acaba por se ajustar bastante bem à “própria perspectiva” dos 

professores. Esta divisão poderá ser válida tanto para as necessidades tecnológicas como 

pedagógicas. Mas já não tanto em relação à organização dos recursos, que se desenvolve, 

pelo menos desde um nível de competência entre o médio e o alto. 
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Os três níveis + 1 são os seguintes: 

 

● Nível 0 – O “principiante”: aquele aluno – professor que, talvez por uma curiosidade 

intelectual ou profissional, ou por uma imposição superior, vê-se envolvido pela 

formação on-line. Classifica-se como desconhecedor da tecnologia (muitas vezes 

mostra uma clara adversidade), não conhece o funcionamento do computador (é uma 

máquina sofisticada que permite escrever), não tem quaisquer competências 

tecnológicas. Não é capaz de avaliar os seus conhecimentos e capacidades em relação 

a muitos temas simplesmente porque não entende do que lhe estão a falar. Quando algo 

não funciona acha que “ele e a tecnologia são incompatíveis”. Cuidado! Neste nível 

pode haver “falsos principiantes”, que por modéstia ou receio infundado queiram 

começar “desde o início”. Não o permita: identifique-os rapidamente e mande-os para o 

nível superior. 

 

● Nível 1 – O “iniciado”: (também falsos principiantes). Conhece o manejo básico do 

computador e tem noções sobre aplicações informáticas de Office, muito embora com 

grandes lacunas. A formação é um contínuo descobrimento e solução de problemas que 

não conseguiu resolver durante meses (como é que ainda não tinha pensado nisto 

antes?; os comandos servem para alguma coisa!). Internet é um mundo desconhecido 

onde entrou poucas vezes. Outra coisa é o correio electrónico, que utiliza diariamente, 

mas desconhece o seu funcionamento. Basicamente é renitente à utilização de manuais. 

 

● Nível 2 – O “intermédio”: Já ultrapassou a fronteira das aplicações informáticas de 

Office, e utiliza a Internet com alguma frequência. Utiliza algumas coisas de informática. 

Inclusivamente usa alguns programas específicos para os seus hóbis: vídeo, som, 

fotografia, criatividade, ... é capaz de acompanhar uma conversa elementar sobre 

hardware e redes. Às vezes fala na escolha da melhor ferramenta para cada objectivo 

(faz cartazes com o Excel). Está consciente de que ainda está a caminho de se tornar 

um utilizador “avançado”: é tudo uma questão de tempo e paciência. Já é capaz de 

imaginar aplicações didácticas próprias. Muitos destes alunos – professores dão-nos 

agradáveis surpresas em relação a este tipo de desenvolvimentos: até bastantes. 

 

● Nível 3 – O “avançado”: É quase um “Cinturão negro” da tecnologia educativa. Está 

perfeitamente a par das últimas novidades sobre equipamentos, periféricos, programas 

e redes. Já desenvolveu e utilizou com hesito aplicações próprias, que até podem incluir 

a utilização de vídeo digital. Não tenha nenhuma dúvida de se sabe bastante, mais do 

que o próprio formador em relação a muitos temas: isso não é um problema, mas sim 

uma vantagem. Utilize esse potencial em benefício da formação do resto dos colegas. 

As sessões de formação acabam por ser um tanto anárquicas, já que por estarem tão 

autónomos, cada um vai a seu ritmo. Tenha-o em conta na altura em que desenha as 

actividades didácticas de cada sessão. Neste nível já é altura de ter permanentemente 

presente o aspecto didáctico da aplicabilidade e utilidade das ferramentas. Lembremo-    

-nos dele constantemente. 
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| EXERCÍCIO 
 

Mostramos vários exemplos de cursos relacionados com o e-learning e as novas 

tecnologias aplicadas à educação. Desenhe outros dois exemplos seguindo o mesmo 

esquema ou outro como alternativa que se ajuste ao seu contexto e situação. 

 
Denominação WebCT 3.1. (Utilizador) 

Data da primeira edição 10, 11 e 12 de Março de 2003 

Duração 11 horas presenciais + 15 horas virtuais 

Destinatários PDI sem experiência na plataforma 

Objectivos Gerais  ● Conhecer o conjunto de conceitos básicos da plataforma (como 
utilizador). 

 ● Manejar e conhecer todas as possibilidades de cada uma das 
ferramentas que formam a plataforma. 

Conteúdos básicos Análise da plataforma sob o ponto de vista do utilizador (ferramentas 
de aprendizagem, comunicação e avaliação) 

Metodologia  ● Presencial: O objectivo teórico será conjugado com a prática, e 
que cada utilizador seguirá as explicações a partir da plataforma. 

 ● Virtual: realização de diversos exercícios com cada uma das 
ferramentas da plataforma (envio de mensagens por correio, 
discussão em foro, participação em chat, realização de exercícios 
de avaliação ...). 

Avaliação Sobre a prática realizada na parte virtual 

 

 
Denominação Desenho instrutivo, formação e avaliação on-line 

Data da primeira edição 6 e 8 de Maio de 2003 

Duração 15 horas presenciais + 10 horas virtuais 

Destinatários PDI sem experiência em teleformação que venham a trabalhar com 
um modelo de teleformação. 
PDI com experiência que deseje utilizar a sua experiência docente 
(mista ou licenciaturas on-line) 

Objectivos Gerais  ● Conhecer o que é formação on-line e o desenho instrutivo dos 
conteúdos para a Rede. 

 ● Reflectir sobre a mudança de funções da figura de docente. 
 ● Conhecer a auto – avaliação, a sua integração numa aula virtual, 

e em concreto WebCT 3.1. 

Conteúdos básicos Aspectos metodológicos da formação on-line. Desenho instrutivo dos 
conteúdos. Sistemas. Geração de questionários de auto – avaliação 
em WebCT 3.1. Geração de actividades. Gestão. Qualificação. 
Implementação dos conteúdos da aula virtual. 

Metodologia Conjunto de sessões teóricas combinadas com sessões de 
discussão sobre o exposto em cada grupo. Se for possível, partilha 
de experiência de docência on-line de algum participante. 
 
Sessões de auto – avaliação: presencial através de uma breve 
apresentação teórica sobre o sistema de auto – avaliação de WebCT 
3.1.; aulas práticas (explicação – exercícios). 

Avaliação Baseada na participação, assentes em sessões teóricas. 
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Denominação Apresentações sobre conteúdos didácticos em Rede 
(PowerPoint) 

Data da primeira edição 20, 21 e 22 de Maio de 2003 

Duração 10 horas presenciais + 10 horas virtuais 

Destinatários PDI interessado em integrar apresentações multimédia nos seus 
conteúdos em Rede. 

Objectivos Gerais  ● Conhecer a aplicação PowerPoint e a sua utilidade para a criação 
de apresentações multimédia didácticas. 

 ● Saber criar uma apresentação em PowerPoint com o objectivo da 
docência. 

 ● Aprender a integrar apresentações criadas em PowerPoint numa 
aula virtual de Web 3.1. 

Conteúdos básicos Utilização do PowerPoint para gerar apresentações que sirvam de 
apoio à docência em Rede. 

Metodologia  ● Presencial: depois de uma breve apresentação teórica sobre a 
ferramenta PowerPoint, aulas práticas (explicação – exercícios).. 

 ● Virtual: realização de um trabalho prático que se explicará na última 
aula presencial e deverá ser “pendurada” numa aula virtual geral 
criada para o efeito. 

Avaliação Sobre a prática realizada na parte virtual. 
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7.2. O DESENHO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES 
 
 

| TÓPICOS 
 

7.2.1. Os “formatos” de um programa de formação para professores 

7.2.2. Desenho por medida? 

7.2.3. Conclusões 

 

 
7.2.1. OS “FORMATOS” DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA 

PROFESSORES 
 

 
Basicamente, podemos estruturá-los de acordo com três tipos: 

 

● Os cursos, de maior duração, utilizam-se quando os conteúdos que abrangem são 

maioritariamente teóricos e conceptuais, e requerem um maior tempo de aprendizagem. 

 

● Os seminários, de menor duração, utilizam-se quando os conteúdos estão relacionados 

com a parte pedagógica da teleformação; mais do que aprender conceitos e conteúdos, 

o objectivo dos seminários é a reflexão, a generalização e a discussão sobre a própria 

prática de docência. 

 

● Os conjuntos de sessões, terão um conteúdo fundamentalmente procedimental, e 

portanto são eminentemente práticos. 

 

Torna-se evidente dizer que todos estes formatos podem decorrer em modelos presenciais, 

virtuais ou mistos, de acordo com o contexto, disponibilidade de meios e objectivos. Em nossa 

opinião, um modelo misto com cerca de 70% de dedicação presencial e de 30% virtual, é o 

adequado para os níveis de “iniciação”, enquanto que 50/50 pode ser para os intermédios e os 

20/80 para os avançados. Isto dependerá do facto de se tratar de um conjunto de sessões ou 

de um curso. Para além do mais. Tenha sempre presente esta máxima: desenhe e desenvolva 

muitas actividades práticas. 

 

 
7.2.2. DESENHO POR MEDIDA? 
 

 
O desenho da formação deve responder ao máximo das exigências dos que a procuram. 

Para a análise destas exigências devemos ter em conta os seguintes aspectos: 

 

● Os objectivos de aprendizagem, de acordo com o nível de “partida” e a “velocidade” 

necessária para os alcançar. 
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● O perfil de cada um que a procura: Tratam-se de criadores de conteúdos?, Tutores?, 

Vão gerir o sistema?, Que nível de autonomia devem alcançar? 

 

● Os meios com que contamos: para mais meios, menor número de alunos por sessão e 

maior efectividade (sobretudo, com a formação básica). Não é a mesma coisa planear 

tarefas e cursos. Tenha isto em conta. 

 

● A necessária avaliação prévia do nível de “chegada”: desenhe uma ficha de auto-check: 

O que é que eu sei sobre o que se vai tratar?. Torne a fazer passar a ficha no final da 

formação: Que objectivos foram alcançados? Formule as perguntas na primeira pessoa 

e de uma forma muito clara: “Sou capaz de acrescentar um ficheiro no servidor”, “Sei 

como distribuir as perguntas do teste numa base de dados” (...). Associe a cada item, 

como mínimo, uma possível tripla valorização: “nada”, “alguma coisa”, “muito”. 

 

O modelo que se segue mostra um itinerário formativo para professores, desenvolvido para 

a Universidade de La Rioja, em 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes (mista) 

WebCT 
(nível de utilizador) 

Tele-formação 

 

Tratamento de 
recursos 

multimédia 

 
Protótipos 
Multimédia 

 
Inovação 
docente 

 
Iniciação 
a HTML 

 

HTML 
avançado 

 

Sistemas de 
avaliação e Auto 
avaliação on-line 

 
Tutorias 
on-line 

 

Integração de 
ferramentas de 
comunicação 

 
Administração 
de WebCT 3.1 

 Seminário  Curso  Sessões 

Ferramentas 
para o desenho 
de avaliações 
automáticas 

Elaboração de 
materiais 

didácticos para a 
formação on-line 
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7.2.3. CONCLUSÕES 

 
Se o ensino universitário tem entre os seus objectivos a adopção de programas de 

formação on-line adequados, correspondendo ao seu nível de qualidade e aceitação por parte 

dos alunos, o êxito dependerá dos professores. Por outras palavras, ou o docente tem um 

protagonismo essencial nestes programas, ou estes não passaram para além de meras gotas 

de água no oceano da formação. 

 

Um programa de formação de professores deve-se articular tendo em conta duas grandes 

variáveis: por um lado, os objectivos institucionais e estratégicos da universidade, em termos 

de tempo e nível de actuação; por outro lado, a procura formativa dos professores, que se 

pode articular à volta da preparação técnica, pedagógica e da relacionada com a organização 

dos recursos. 

 

 
EXEMPLO DE AUTO-CHEK PARA UM CURSO DE “SISTEMAS DE 

AVALIAÇÃO E AUTO–AVALIAÇÃO” 
 

Por favor, assinale com um X a situação correspondente segundo o seu grau de 

concordância com as afirmações ou, se for o caso, com a resposta mais adequada. As opções 

de resposta são as seguintes: 

 

Muito Sim; totalmente 

Bastante Mais ou menos; sim, mas não o domino 

Alguma  Sei que existe essa possibilidade, mais não sei como a utilizar 

Nada Não: não sei utilizar 

 

1. Os exames tipo teste (provas objectivas) adequam-se ao 
conteúdo e metodologia da minha disciplina Muito Bastante Alguma  Nada 

2. A natureza da matéria leccionada desde o início até aos 
exames Muito Bastante Alguma  Nada 

3. Os exames que realizo compõe-se basicamente de vários 
exercícios ou problemas a resolver pelo aluno Muito Bastante Alguma  Nada 

4. Considerando a matéria que estou a tratar necessito de 
usar fórmulas matemáticas nos exames que faço  Muito Bastante Alguma  Nada 

5. Considero adequada a realização de auto – avaliações 
periódicas para que os alunos possam conhecer o seu 
próprio desenvolvimento 

Muito Bastante Alguma  Nada 

6. As auto – avaliações, que se realizam, devem fazer parte 
da qualificação final Muito Bastante Alguma  Nada 

7. Na altura em que se realiza uma auto – avaliação, 
considero conveniente indicar as questões erradas e/ou 
certas, ampliando-lhe essa informação (feedback formativo) 

Muito Bastante Alguma  Nada 

8. Considero que o feedback formativo contribui 
significativamente para a aprendizagem do aluno 

Muito Bastante Alguma  Nada 

9. A auto – avaliação é adequada no ensino universitário Muito Bastante Alguma  Nada 
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Cont.     

10. A auto – avaliação é importante num modelo de ensino – 
aprendizagem on-line Muito Bastante Alguma  Nada 

11. Eu utilizo a auto – avaliação na aula virtual ou até em 
algum formato electrónico Muito Bastante Alguma  Nada 

12. Considero que necessito de aumentar os meus 
conhecimentos na área de desenho de avaliações Muito Bastante Alguma  Nada 

13. Eu utilizo a plataforma neste ou noutro curso e já realizei 
questionários utilizando as suas ferramentas Muito Bastante Alguma 

coisa Nada 

14. Em minha opinião, o peso da avaliação contínua deve ser 
maior do que o do exame final no cálculo da qualificação final Muito Bastante Alguma  Nada 

15. Na altura de avaliar o resultado de uma auto – avaliação, 
deve ter-se em conta o número de tentativas realizadas pelo 
aluno 

Muito Bastante Alguma  Nada 

 
Utilização educativa da Wed (por Harmon e Jones) 

Nível 0 
Não utilização da Web Implica a não utilização da Internet. 

Nível 1 
Informativo 

Implica a publicação de informação muito simples (a programação, 
calendário básico, informação de contacto). Requer pouco ou nenhum tipo de 
manutenção. 

Nível 2 
Suplementar 

Provém de informação de conteúdo. Um exemplo típico seria uma 
apresentação PowerPoint guardada como um documento HTML. 

Nível 3 
Essencial 

O aluno não pode ser um membro efectivo da comunidade de aprendizagem 
sem acesso regular à Web do curso. Por esta via tem-se acesso à maior 
parte do material. 

Nível 4 
Comunitário 

Trata-se de um modelo misto de presencial – virtual, sendo ambas de 
relevância equivalente. Grande parte do material didáctico que se distribui é 
produzido pelos próprios alunos. 

Nível 5 
Imersivo 

Todos os conteúdos e a interacção realizam-se num contexto virtual. Não se 
referem ao tradicional método de ensino à distância, mas sim a uma 
autêntica comunidade de aprendizagem virtual num contexto construtivista. 

 
Relação entre destrezas e conhecimentos técnicos 

Relacionados com a utilização da Internet Outras destrezas técnicas 

História da Internet, conhecer sucintamente o que 
é a Internet e como surgiu 

Gestão de ficheiros e pastas, saber criá-los, 
administrá-los, localizá-los 

Acesso a endereços e URL’s: identificar 
genericamente servidores e domínios 

Criação e edição de gráficos: captura e 
modificação: uso de scanner, câmara digital e 
outros periféricos. Utilização de Software diverso. 

Personalização do navegador; saber configurar as 
preferências do navegador. Inclui a utilização de 
“favoritos”, historial, etc. 

Localização e modificação do código HTML. Saber 
localizar e manipular o código de uma página Web 
para a ajustar aos nossos conteúdos. 

Consultas, saber utilizar motores de busca, 
aumentando ou reduzindo os critérios de 
selecção. 

Utilização de programas e editores HTML para a 
criação de páginas Web. 

Avaliação da informação, pontuação, seleccionar 
as consultas de acordo com a informação 
relevante de cada caso. 

Criar páginas com bons standards de desenho 
gráfico, utilidade, dinamismo e interactividade.  

Descargas, saber copiar um ficheiro para o nosso 
computador (texto, imagem, som, animação etc.)  
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7.3. A VALIDAÇÃO DE EXEMPLOS E A HOMOLOGAÇÃO DE 
ESPECIALISTAS 

 
 

| TÓPICOS 
 

7.3.1. Aprender fazendo 

7.3.2. Trabalho com formulários 

7.3.3. Esquema dos critérios do modelo 

7.3.4. Crítica exaustiva 

7.3.5. Homologação 

 

 

7.3.1. APRENDER FAZENDO 
 

 

A elaboração de materiais de formação on-line requer não só o domínio da matéria como 

também um saber fazer didáctico e técnico. Isto é algo que em teoria se pode aprender num 

curso, examinando exemplos ou lendo um guia; mas o certo é que cada um tem a sua forma 

de interpretar as orientações, especificações e conselhos. Por isso, quando se trata de 

coordenar um trabalho em que intervêm diversos autores, o mais aconselhável é desenhar um 

sistema de “validação de exemplos relevantes”. A validação é uma supervisão – por parte de 

um director ou coordenador académico – que tem como finalidade assegurar que toda a gente 

siga os mesmos princípios e os aplique da mesma forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O objectivo que lhe propomos é, uma vez que tenha sido trabalhado este tema, que se 

encontre em condições de avaliar conteúdos antes da sua transformação electrónica. 

Critérios 
considerados no 
modelo do curso 

Curso de formação 
de especialistas em 

conteúdos 

Entrega de 
exemplos 
relevantes 

(formulários 1 a 6) 

Homologação 
Elaboração dos 

conteúdos 

 Validação 

Sim 

Não 
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7.3.2. TRABALHO COM FORMULÁRIOS 
 
 

O trabalho com formulários – procedimentos que se traduzem em formulários – é de grande 

ajuda, tanto para estabelecer os limites de um sistema normal, como para esquematizar as 

orientações que servem de guia para a elaboração de materiais. Isto é algo semelhante aos 

mandamentos da Lei: o seu objectivo é indicar o caminho correcto, e não colocar rasteiras no 

caminho, como alguns mal intencionados podem supor. 

 

Em anexo são apresentados alguns modelos que podem ser utilizados, com exemplos que 

cobrem todos os conteúdos de um curso standard: 
 

1. Índice do programa. 

2. Tema. 

3. Exercícios: 

(3.a) Escolha múltipla, verdadeiro – falso, resposta múltipla. 

(3.b) Associações. 

(3.c) Resposta curta e fechada. 

4. Glossário. 

5. Visão geral e resumo da unidade didáctica. 

6. Actividades. 

7. Sistema de avaliação. 

8. Apresentação do professor e do tema. 

9. FAQ (perguntas mais frequentes). 

 

 

 

7.3.3. ESQUEMA DOS CRITÉRIOS DO MODELO 
 

 

É de estrema conveniência que o especialista apresente 

para sua correcção e validação os primeiros exemplos que 

trabalhe com os diversos formulários. A detecção de erros e as 

sugestões que receba de um avaliador externo servirão para o 

processo de elaboração do resto do curso. 

 

Suponhamos, por exemplo, o autor utiliza a segunda 

pessoa do singular (e isto está expressamente 

desaconselhado), ignora o tamanho sugerido, elabora menos 

exercícios do que os previstos, deixa a bibliografia em branco, 

usa uma tipografia confusa ou integra as imagens no 

documento, melhor será que receba a chamada de atenção 

logo no princípio, e não quando já terminou praticamente o curso. 
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Se é o revisor, utilize uma lista de verificação para se certificar que não deixa conceitos 

importantes por verificar. Por exemplo: 

 
Conceito  

Índice apropriado (extensão, equilíbrio de temas, títulos compreensíveis, etc.)  

Utiliza correctamente os formulários (temas, exercícios, glossários, etc.)  

Cumpre com as regras de dados (título, código, versão, etc.)  

Respeita a extensão estabelecida (número de palavras, de exercícios, ...)  

Sintaxe e estilo apropriados  

Correcção ortográfica  

Correcção tipográfica, segundo as convenções estabelecidas  

Imagens (fotografias, imagens, diagramas, ícones, etc.) com formato correcto  

Exercícios bem elaborados  

Actividade desenhada segundo as regras estabelecidas  

...  

 
Marque os conceitos que sejam aplicáveis a uma determinada amostra. O normal é que 

seja suficiente a correcção de três exemplos: 

 

● Um exemplo completo de um tema que contenha os elementos previstos: etiqueta, 

secções, explicações, exercícios, vínculos, etc.. 

 

● Um exemplo completo de uma unidade didáctica: explicitamente, a visão geral e o 

resumo. 

 

● Um exemplo completo de uma actividade em equipa. 

 

A ideia de fundo é rever e corrigir, pelo menos, uma amostra de cada formulário de 

conteúdos (formulários 1 a 6). 

 

 

 

7.3.4. CRÍTICA EXAUSTIVA 
 

 

Não se limite a dizer se cada conceito é correcto ou incorrecto: explique porquê e comente 

como se deveria ter feito. Se considera que o trabalho dessa pessoa não corresponde ao que 

deveria ser uma “entrega final” (o material que se dá ao técnico para ser transformado para 

suporte HTML, ...), peça que complete ou repita a tarefa (com o mesmo tema ou outro 

diferente). 

 

O especialista que recebe esta crítica deve considerar que é uma ajuda, uma parte do seu 

processo de formação.  

Evite que alguém se possa sentir ferido ou humilhado, explicando antes que esta prática 

faz parte do sistema de trabalho e que o habitual é que se devam repetir as amostras.
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7.3.5. HOMOLOGAÇÃO 
 

 

O especialista demonstra que está preparado para elaborar o material correspondente a 

todo um curso uma vez que tenha comprovado o seu domínio da tecnologia (a correcção dos 

exemplos significativos). Então, e só então, recebe a “homologação”, a “luz verde” para 

completar todo o trabalho. 

 

Um especialista homologado pode, hipoteticamente, ignorar as sugestões, depois de 

receber a homologação. É conveniente que o contrato de autoria contemple estes casos. 

Desde logo, a probabilidade de que um especialista “não homologado” entregue um mau 

produto, ou muito mau, são muito maiores. 

 

 
| PROCEDIMENTO 
 

O formulário que se segue pode servir para acompanhar uma informação detalhada (com 

exemplos, explicações e alternativas), através de uma avaliação de uma amostra entregue por 

um especialista, como parte da sua formação. 

 

Ref. .......................... 

 
Verificação de amostras 

Curso: 

Autor: 

Data de recepção: Data de resposta: 

Revisão de: 
● Índice de conteúdos ( ) 
● Lições ( ) 
● Unidade didáctica ( ) 

 
Conceitos revistos: 

Formato ( ) Extensão ( ) 

Correcção ortográfica / mecanográfica ( ) Correcções de estilo ( ) 

Imagens ( ) Exercícios ( ) 

Glossário e referências ( ) Formulários ( ) 

Actividades ( ) Outros ( ) 

Compreensão dos formulários – Correcta ( )  Incorrecta ( ) 

 
 

 

 

 

 

Resultados: 
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1. Aprovação: para a fase seguinte ( ) 

2. Aprovação: com algumas sugestões ( ) Anexa-se informação ( ) 

2. Aprovação: com algumas sugestões ( ) Anexa-se informação ( ) 

3. Reprovado: deve-se repetir a amostra ( ) Anexa-se informação ( ) 
 Nova data de entrega: _______________ 

4. Outras medidas: 
 
 

 
Revisor: 
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7.4. A GESTÃO DO ÊXITO 
 
 

| TÓPICOS 
 

7.4.1. Armazenamento de ficheiros 

7.4.2. Porque é que trabalha com ficheiros desagrupados? 

7.4.3. Armazenamentos de materiais em uso 

 

 

7.4.1. ARMAZENAMENTO DE FICHEIROS. 
 

 

Se trabalha habitualmente com um computador, 

tem uma boa noção de como é difícil manter os 

seus ficheiros minimamente em ordem. Quando se 

trata de armazenar um documento de um grupo de 

pessoas, torna-se evidente a necessidade de se 

estabelecer um sistema. Se, ainda para mais, um 

documento é num conjunto de ficheiros de natureza 

distinta (imagens, tabelas, texto, ...), o sistema tem 

de estar muito bem desenhado. O melhor é indexar 

a informação de cada ficheiro (tipo, autor, formato, 

data, versão, palavras – chave, etc.) para a colocar 

numa base de dados. A não ser que trabalhe na 

elaboração de conteúdos on-line como “franco-

atirador” (não faz parte de uma equipa, porque faz a 

guerra por conta própria), este ponto deve ser 

esclarecido desde o princípio. 

 

O objectivo a que este tema se propõe é o de vir 

a ser capaz de organizar o seu próprio sistema de 

armazenamento de ficheiros. 

 

 

 

7.4.2. PORQUE É QUE TRABALHA COM FICHEIROS DESAGRUPADOS?. 
 

 

A pergunta lógica ante a ameaça do parágrafo anterior é: Para que é que se quer complicar 

a vida? Se um especialista lhe pedir um determinado tema, o mais comum é desenvolver este 

tema num ficheiro Word (por exemplo), incluindo nos exercícios, as imagens (incrustadas), o 

glossário, etc. 

 

Esta primeira tendência está errada. Se você é um especialista em conteúdos e não 

entrega os documentos em diferentes ficheiros, alguém terá de o fazer por si. A razão é dupla: 
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1. A transformação dos conteúdos para um formato Web e a sua inserção na plataforma 

exige que cada ficheiro seja trabalhado separadamente.: o texto dos temas por um 

lado, as imagens por outro, o glossário por aqui, os exercícios por ali, etc. 

 

2. Para além disso, se a sua instituição pretende reutilizar os conteúdos para rentabilizar 

o investimento, será preciso gerir os ficheiros separadamente. A imagem que se 

segue expressa esta situação de forma gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No final desta descrição encontra-se uma proposta com maior pormenor: permitir uma 

gestão do conhecimento através da gestão documental. Não é este o lugar adequado para 

desenvolver e explicar com detalhe. Para cumprir o objectivo do tema, bastará analisar o 

seguinte diagrama: 
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7.4.3. ARMAZENAMENTOS DE MATERIAIS EM USO. 
 

 

O ponto anterior é, certamente, uma explicação conceptual. Para passar à prática, 

propomos um horizonte menos ambicioso, mas coerente com o que já foi dito. Não vamos 

tratar o processo de desenvolvimento de uma base de dados: o seu desenho dos objectos 

instrutivos e pode abranger um leque muito vasto de possibilidades (em último caso, a criação 

de um repositório de unidades de aprendizagem reutilizáveis em diversas plataformas, e com 

itinerários formativos individualizados, de modo automático). Agora concentramo-nos num 

sistema simples para o armazenamento dos arquivos que correspondem ao mesmo curso. 

 

Exemplo: 

 

● O curso “Zoologia 1” guarda-se numa pasta com o código “zoo1”. 

 

● Por sua vez, “zoo1” contem pastas correspondentes a 12 unidades didácticas 

(“zoo1_01” a “zoo1_12”) e os materiais que compõe d curso: “zoo1_activid” para as 

actividades; “zoo1_glosario” Para o glossário; “zoo2_apresent” para a apresentação do 

curso, as FAQ, a apresentação do professor, etc.; “zoo1_imgCom” para as imagens 

comuns (isto é, que não sejam específicas de um determinado tema). 

 

● Cada unidade didáctica, como é o caso da “zoo1_03”, contém os seus temas 

correspondentes (seis, neste caso: “zoo1_03_01” a “zoo1_03_06”) mais o arquivo da 

introdução geral e o resumo (“zoo1_03_VgRes.doc”). 

 

● Cada pasta de um determinado tema contém o ficheiro do tema (“zoo1_03_01”), dos 

seus exercícios (“zoo1_03_01_01” a “zoo1_03_01_05”), documentos complementares 

(“Anelídeos.doc”) e pasta de imagens (“img”). 

 

● Por último, a pasta de imagens inclui todos os ficheiros com os gráficos do tema. Neste 

caso usam-se nomes que permitam uma fácil identificação. 

 

Este sistema não é o “melhor” para todos e em todas as ocasiões. Trata-se de um exemplo 

de sistema. Contudo, se tiver de enfrentar a tarefa de elaborar e arquivar materiais, o exemplo 

pode servir de referência imediata. 

 

 
| BASE DE DADOS 
 

O armazenamento dos arquivos deveria estar acompanhado pela criação de uma “base de 

meta – dados” que sistematize a informação sobre os diversos ficheiros. O alcance desta base 

de dados dependerá do volume do repositório e dos seus objectivos. Lembre-se que cada 

ficheiro de imagem ou de texto implica um esforço (tempo e dinheiro) e que vale a pena 

rentabilizá-lo ao máximo. Quanto maior for a rentabilização prevista em relação aos diversos 

elementos, mais elaborada deve ser a informação correspondente aos diversos arquivos. 
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O projecto mais reconhecido sobre a criação de standards internacionais para a realização 

de repositórios de conteúdos de formação on-line é o SCORM (Shareable Courseware Object 

Reference Model Initiativa, http://www.adlnet.org/Scorm/scorm.cfm). Uma das suas três 

sessões oferece especificações em XML para representar estruturas de conteúdos. O nome e 

descrição das categorias de elementos que compõem os meta – dados são: 

 

1. Geral. Esta categoria agrupa a informação geral que descreve o recurso formativo no 

seu conjunto. 

 

2. Ciclo de vida. História e situação actual. 

 

3. Meta – meta – dados. Informação sobre o ficheiro de meta – dados. 

 

4. Técnica. Requisitos e características. 

 

5. Educação. Características didácticas. 

 

6. Direitos. Propriedade intelectual e condições de utilização. 

 

7. Relação. Relações entre o recurso em causa e outros recursos. 

 

8. Anotações. Comentários sobre o uso educativo. 

 

9. Classificação. Atribuição de um recurso de acordo com um sistema de classificação. 

 

Cada um destes elementos subdivide-se em diversos sub – elementos, uns obrigatórios e 

outros opcionais. A relação global será útil se a sua instituição precisa de construir um 

conjunto de conteúdos deste tipo. No caso de não ser assim. Ao menos servirá de referência. 
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7.5. A SEGURANÇA DO SISTEMA 
 
 

| TÓPICOS 
 

7.5.1. As últimas pedras? 

7.5.2. A norma ISO e os princípios de qualidade 

7.5.3. Os processos que o sistema contém 

 

 

7.5.1. AS ÚLTIMAS PEDRAS? 
 

 

A construção de qualquer edifício começa com a colocação da 

primeira pedra, um acto certamente festivo, e o seu final celebra-

se com a sua inauguração, outro acto festivo. A elaboração e o 

início de um sistema de formação on-line podem comparar-se à 

construção de um edifício. Trata-se de um grande projecto e o seu 

princípio e primeiras actividades estão rodeados de expectativa. 

Mas aqui acaba-se o paralelismo. Um edifício é uma massa sólida 

e inerte, cuja existência se prolonga com uma manutenção 

adequada. Um sistema de formação on-line é um projecto vivo, 

que depende continuamente do acerto de quem dele faz parte. É, 

para dar a volta à metáfora, um edifício em contínua construção, ampliação e melhoria. 

 

O objectivo que este tema lhe propõe é o de analisar os principais componentes de um 

sistema de gestão de qualidade de cursos on-line. 

 

 

7.5.2. A NORMA ISO E OS PRINCÍPIOS DE QUALIDADE 
 

 

A garantia de qualidade de um sistema de formação on-line pode fazer-se mediante o 

desenho e elaboração de uma forma particular, expressamente elaborada para este objectivo; 

sem rodeios, reinventar a roda não tem sentido. Aconselhamos a aplicação da norma ISO 

9001:2000, tanto para o caso de decidir obter uma certificação (reconhecimento externo), 

como se só a quiser usar como referência. As normas ISO 9000 são um conjunto de normas e 

directrizes internacionais para a gestão da qualidade que, desde a sua publicação inicial em 

1987, têm obtido uma reputação generalizada como base para o estabelecimento de sistemas 

de gestão da qualidade. 

 

Esta norma é aplicável a sistemas de produção, de prestação de serviços ou a ambas 

simultaneamente. Os oito princípios de gestão da qualidade nos quais se baseiam as normas 

sobre a gestão da qualidade são: 

 

● Princípio 1: Organização concentrada no cliente. 
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● Princípio 2: Liderança. 

 

● Princípio 3: Participação do pessoal. 

 

● Princípio 4: Objectivo concentrado nos processos. 

 

● Princípio 5: Objectivo de sistema para a gestão. 

 

● Princípio 6: Melhoria contínua. 

 

● Princípio 7: Objectivo baseado em resultados para a tomada de decisões. 

 

● Princípio 8: Relações mutuamente proveitosas com o provedor. 

 

 

 

7.5.3. OS PROCESSOS QUE O SISTEMA CONTÉM 
 

 

A maioria dos princípios assinalados no ponto anterior é objectiva de gestão, cuja 

compreensão e aplicação transcende o propósito deste tema. Sem demora, o Princípio 4 

(Objectivo concentrado nos processos), faz referência À decisão do trabalho por processos, 

cujo desenvolvimento é fundamental para o correcto lançamento de um sistema de formação 

on-line. 

 

Muito embora o resultado da análise possa variar levemente entre umas instituições e 

outras, parece-nos que o esquema seguinte – utilizado no sistema de gestão de segurança da 

qualidade na Fundação Empresa – Universidade de Navarra – poderá ser válido para a 

maioria: 
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Uma brevíssima explicação do esquema: 

 

Processos chave 

 

● Processos relacionados com os destinatários: o ponto de partida e a avaliação dos 

processos chave toma como referência as necessidades e expectativas dos “clientes”. 

Este é um termo confuso, cuja adequação a um ambiente educativo dá muito que 

pensar e presta-se a variadíssimas interpretações. O nosso ponto de vista é que, em 

vez da palavra “cliente”, deveria usar-se “destinatário”, que poderia abranger tanto 

alunos (destinatários directos), como empresas e instituições (destinatários indirectos) 

ou a própria Universidade (a organização que promove o serviço). Os processos 

referem-se a análises de necessidades, concretização das especificações, relação com 

os utilizadores, medida dos níveis de satisfação, queixas e reclamações, etc. 

 

● Processo de desenho: elaboração de um modelo para um determinado contexto de 

aprendizagem e verificação de que o modelo se ajusta às especificações formuladas. A 
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partir daí, procede-se ao desenho da elaboração de conteúdos e à formação de tutores. 

 

● Elaboração de conteúdos: inicia-se com um processo de selecção contribuintes / 

colaboradores, internos ou externos, a quem se dá uma formação específica sobre o 

modelo. A elaboração dos materiais vem seguida por uma verificação minuciosa de que 

respondem às especificações. A validação realiza-se quando todo o curso está 

elaborado. 

 

● Prestação de serviço (formação): a promoção do curso, o calendário (Inscrição, 

matrícula, programa, datas, exames) e a própria formação constituem o último processo 

chave. 

 

Processos de apoio 

 

● Controlo dos documentos e registos: os documentos são os processos e procedimentos 

do sistema, para além do Manual de Qualidade, a Política de Qualidade e as instruções 

técnicas. Os registos são evidências documentadas do funcionamento dos processos. 

 

● Responsabilidades da direcção: a direcção do projecto interpreta as necessidades e 

expectativas mencionadas, estabelecendo uma política de qualidade que abrange: a 

concretização de objectivos, a revisão dos recursos, o envolvimento dos agentes e a 

revisão regular do sistema. 

 

● Gestão de recursos: refere-se à gestão de recursos humanos e materiais internos, isto 

é, ao conjunto de colaboradores da instituição. Dá um ênfase especial à planificação e 

acompanhamento da formação permanente. 

 

● Auditorias de qualidade: internas e externas – realizadas por um terceiro, normalmente 

com o objectivo de obter uma certificação. 

 

● Gestão de não conformidades, acções correctivas e preventivas: as medições e as 

análises fazem-se sobre dados, não sobre impressões, num ciclo de melhoria contínua. 

 

 

 
| DIAGRAMA DE FLUXO 
 

O desenho de um sistema de qualidade é relativamente simples. A sua complexidade 

assenta, precisamente, em conseguir fazê-lo simples. As peças devem encaixar umas nas 

outras para evitar enganos, repetições, documentos supérfluos e registos escusados. 

 

Do mesmo modo que para a formação on-line recomendamos moderação no texto e 

riqueza de imagens (diagramas, esquemas, fotos, etc.), também recomendamos que, para a 

tarefa de desenhar o sistema, evite discussões de pormenor e use ferramentas de qualidade. 

O diagrama de fluxos que se segue resume um procedimento real da elaboração do produto 

(curso de formação) e pode servir-lhe como orientação. 
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       LEMBRETE 
 

1. A formação de professores tem de considerar: 1) o nível de domínio das novas 

tecnologias donde parte cada um, 2) os objectivos estratégias institucionais, 3) a 

necessidade de formação dos professores. 

 

2. A elaboração de conteúdos de formação para um ambiente virtual exige o 

desenvolvimento de algumas competências de docência. Seria ingénuo considerar 

bons os conteúdos elaborados com a ajuda de um guia e o apoio de umas sessões 

explicativas do modelo: parte da formação que devem receber os especialistas é uma 

avaliação, a mais detalhada e explícita possível, de exemplos explicativos, para 

assegurar que se ajustam ao modelo. 

 

3. A gestão documental é um elemento importante da gestão do conhecimento. 

Inclusivamente, o trabalho de um único especialista requer uma certa planificação e 

ordem para armazenar os ficheiros. A sua função é ainda mais imprescindível e 

completa quanto maior for o número de especialistas a participar na elaboração, 

transformação e administração dos cursos. 

 

4. A manutenção e melhoria dos standards de qualidade torna-se facilitada à medida que 

se utilizam registos e se elaboram procedimentos de trabalho. O acompanhamento 

das incidências, mediante um plano de auditorias, medidas correctivas e relação 

contínua com diversos agentes, permitirá fechar o ciclo de melhoria contínua, 

necessário para a actualização do sistema. 
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ANEXOS 
 
 
 

| TÓPICOS 
 

1. ÍNDICE DO PROGRAMA. 

 

2. TEMA. 

 

3. EXERCÍCIOS: 

 (3.a) ESCOLHA MÚLTIPLA, VERDADEIRO – FALSO, RESPOSTA MÚLTIPLA. 

 (3.b) ASSOCIAÇÕES. 

 (3.c) RESPOSTA CURTA E FECHADA. 

 

4. GLOSSÁRIO. 

 

5. VISÃO GERAL E RESUMO DA UNIDADE DIDÁCTICA. 

 

6. ACTIVIDADES. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO. 

 

8. APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR E DA LIÇÃO. 

 

9. FAQ (PERGUNTAS MAIS FREQUENTES). 
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1. ÍNDICE 
 

 
Nome da matéria  

Breve descrição do curso onde será tratada a 
matéria: 

Nota: A matéria deve estar contextualizada 
dentro do curso. Isto é, convém elaborar uma 
justificação do programa completo do curso, 
explicando a relação entre as diversas matérias. 
Este realce servirá para clarificar os conteúdos, 
as relações de dependência, coordenação, etc. 

 

Objectivo de audiência 

Nota: Tipo de alunos para os quais 
especialmente se destina. 

 

Objectivo geral do curso 

Nota: O objectivo mais relevante que deve ter ser 
levado em conta por todas as matérias. 

 

Breve descrição da matéria: 

Nota: Áreas de conhecimento que abrange. 

 

Número de créditos (ou duração):  

Objectivos gerais da matéria:  

Unidades didácticas que correspondem a 
esses objectivos: 

 

 

 

 

1.1. PROGRAMA. 
 

 

Objectivo de aprendizagem Título do tema Tipo 

UD1. 

   

   

   

   

   

UDn. 
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2. TEMA 
 

 
Título  

Tipo de lição (a)  

Objectivo  

Autor  

Data e versão  

Ficheiros 
em anexo (b)  

Palavras chave  

Código da lição  

 

(a) Para o caso de utilizar mais do que um tipo de estrutura (ensino de conceitos, de 

procedimentos, etc.) 

(b) Ficheiros de imagens, texto, etc. 

1º 
Bloco 

 

2º 
Bloco 

 

3º 
Bloco 

 

4º 
Bloco 

 

…  

 

(a) Um bloco pode ser “Introdução”, outro “Estudo de caso”, um terceiro “Exemplos”, … 
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3. EXERCÍCIOS 
 

 

3.1 EXERCÍCIO DE ESCOLHA MÚLTIPLA, VERDADEIRO – FASO, 
RESPOSTA MÚLTIPLA. 

 
Código do exercício:  

Texto da pergunta  

Resposta 1  

% valor da Resposta 1 (a)  

Feedback da Resposta 1 (b)  

Resposta 2  

% valor da Resposta 2  

Feedback da Resposta 2  

Resposta 3  

% valor da Resposta 3  

Feedback da Resposta 3  

...  

Resposta n  

% valor da Resposta n  

Feedback da Resposta n  

 

(a) Pode ser 100%, 50%, 33%, 0%, -25%, … 

(b) O texto que quer que o aluno leia ao escolher esta resposta. 

 

 

 

3.2 EXERCÍCIO DE ASSOCIAÇÕES. 

 
Código:  

Pergunta:  

Esq. 1  Dir. 1  

Esq. 2  Dir. 2  

Esq. 3  Dir. 3  

Esq. 4  Dir. 4  

Esq. 5  Dir. 5  

 
Feedback para 
respostas correctas 

 

Feedback para 
respostas 
incorrectas 
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3.3 EXERCÍCIO COM RESPOSTA CURTA E FECHADA. 

 
Código do exercício:  

Texto da pergunta  

Resposta 1  

% valor da R1  

Feedback de R1  

Resposta 2 (a)  

% valor da R2  

Feedback de R2  

Resposta 3  

% valor da R3  

Feedback de R3  

...  

Resposta Rn  

% valor da Rn  

Feedback de Rn  

 

(a) O habitual é haver uma única resposta correcta (por exemplo “Colón”). No entanto, se 

deseja considerar correctas, ou atribuir uma pontuação menor, a respostas como 

“cólon”, “colón”, (…), … deverá fazê-lo de forma explícita. 
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4. GLOSSÁRIO 

 
Curso  

 
Termo Definição 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nota: Lembre-se que, no texto das lições, deve indicar as palavras do glossário 

sublinhadas e com (g) no final. 
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5. VISÃO GERAL E RESUMO DA UNIDADE DIDÁCTICA 

 

 
Visão geral e resumo da unidade didáctica 

 
Código  

Título  

Temas que a compõem  

Data e Versão  

Autor  

 

 
Blocos de informação da visão geral 

 

Introdução  

Esquema do capítulo  

 

 
Blocos de informação do resumo 

 

Ideias básicas  

Bibliografia recomendada  
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6. ACTIVIDADES SECUNDÁRIAS 

 

 
Dados 

 

Título  

Tipo de 
actividade (a)  

Unidade didáctica  

Lições a que 
corresponde  

Autor  

Data  

 

(a) Estudo de caso, jogo a participar, desafio de ideias, etc. 

 
Programação 

 

Meio óptico (a) Tempo (b) Sequência (c) Descrição 

    

    

    

    

 

(a) Fórum, correio, chat, … 

(b) Duração prevista para cada sequência. 

(c) Núcleo desta etapa: estúdio individual, discussão, análise em grupo, etc. 

 
Descrição da actividade aos alunos (2) 

 

Objectivos  

Descrição da 
actividade  

Tarefas dos 
participantes  

Recursos (a)  

 

(a) Especificar a localização dos recursos que se associam à actividade (URL, folheto, 

referência, caso, etc.). 

 

                                                 
2  A “programação” e os “dados” são breves. A descrição da actividade aos alunos pode 

estender-se por várias páginas. 
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

 
Curso  

 
Área Procedimentos % 

A. Domínio dos conteúdos 
do curso (a)

  

B. Participação e qualidade 
das intervenções 
nas actividades (b)

  

C. Exames tipo “ensaio” ou 
trabalhos de aplicação 
prática (c)

  

 
 

  

 
 

  

 

(a) Exemplo: Perguntas curtas com correcção automática: soma acumulada de resultados 

correspondentes a cada unidade didáctica. 

(b) Exemplo: O tutor classifica os exercícios de estudo de casa e de trabalho em equipa 

realizados ao longo do curso. 

(c) Exemplo: No caso de um professor optar por ambas as situações, deverá repartir 50% 

de acordo com o peso que considere cada uma das perguntas. 

 

 
Trabalhos (se aplicável) 
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8. APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR E DA LIÇÃO 
 

 

 
Curso(s)  

Nome do Professor  

Fotografia pessoal (a)  

Breve curriculum 
académico (b)  

Palavras de saudação (c)  

Informação de contacto: 
- mail 
- direcção pessoal 
- horário 
- telefone 

 

 

(a) Fotografia – é preferível não ser excessivamente formal, tipo “caderneta de 

identidade”; por exemplo, poderia ser uma fotografia em frente ao computador. 

(b) Breve curriculum académico – só os dados mais relevantes. Não exceda as 100 

palavras, por favor. 

(c) Palavras de saudação pessoal – um parágrafo de boas vindas acolhedor (não mais de 

100 palavras). 
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9. PERGUNTAS MAIS FREQUENTES (FAQ) 

 

 

Curso(s)  

Nome do Professor / 
Tutor  

 

 

Lição correspondente  

Pergunta formulada  

Resposta  

 
Lição correspondente  

Pergunta formulada  

Resposta  

 
Lição correspondente  

Pergunta formulada  

Resposta  

 

Lição correspondente  

Pergunta formulada  

Resposta  

 

Lição correspondente  

Pergunta formulada  

Resposta  

 

Lição correspondente  

Pergunta formulada  

Resposta  

 
Lição correspondente  

Pergunta formulada  

Resposta  
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