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Introdução
Antecedentes e objetivos
Na sequência do sucesso registado com a implementação do
Projeto-Piloto Educativo de Netbooks Acer-European Schoolnet
em 2010/2011, a Acer e a European Schoolnet empreenderam,
em 2012, um novo estudo piloto sobre o uso de dispositivos tablet
no reforço das práticas de ensino-aprendizagem. A Acer equipou
263 professores em 63 escolas de oito países europeus com
computadores tablet Acer Iconia W500. Os países participantes
foram a Estónia, a França, a Alemanha, a Itália, Portugal, a
Espanha, a Turquia e o Reino Unido. Adicionalmente, 116 alunos
receberam tablets como parte do projeto-piloto: um conjunto de
26 tablets foi disponibilizado a uma sala de aula de uma escola
no Reino Unido e três conjuntos de 30 tablets a três salas de
aula em Espanha. Os objetivos do projeto consistiram em adquirir
um melhor entendimento sobre a utilização dos tablets pelos
professores para reforçar a aprendizagem dos alunos. Nos casos
em que cada aluno de uma determinada turma foi equipado com
tablets, o projeto visou ainda investigar abordagens ao ensinoaprendizagem 1:1. O projeto procurou mais especificamente:
•
•
•
•

explorar e documentar a utilização dos tablets pelos professores na escola e em casa;
identificar boas práticas no uso dos tablets e fomentar o
intercâmbio de práticas entre professores;
fornecer linhas de orientação às escolas relativas à implementação desta tecnologia;
examinar fatores essenciais para a integração eficaz dos
tablets nas escolas.

A Acer financiou o equipamento fornecido às escolas e as atividades de implementação do projeto-piloto. O projeto foi coordenado pela European Schoolnet (EUN), que realizou igualmente a
sua avaliação. As escolas participantes receberam apoio técnico e pedagógico, assim como linhas de orientação a nível europeu com vista à implementação em cada país. O sítio web 1:1
(www.1to1.eun.org) ofereceu possibilidades aos professores
de encontrarem recursos de aprendizagem e cenários pedagógicos, de aderirem a uma comunidade de professores dedicada
à pedagogia 1:1, de participarem em webinars, de trocarem
práticas de ensino e de receberem informações regulares sobre
o projeto.

Metodologia
O objetivo global da avaliação em linha do Projeto-Piloto de
Tablets Acer-European Schoolnet consistiu em documentar a
utilização dos tablets pelos professores.
A finalidade do inquérito em linha, dirigido a todos os professores
participantes no projeto, foi dupla:

1)

Receber informação sobre os professores participantes no
projeto-piloto, a sua experiência no uso das TIC durante os
seis meses anteriores, na escola e em casa, as suas atividades de colaboração e desenvolvimento profissional com
as TIC, a sua competência autoavaliada em TIC e as suas
atitudes gerais em relação às TIC antes da implementação dos tablets.

2)

Documentar o uso dos tablets pelos professores na escola
e em casa, as atividades de colaboração e desenvolvimento
profissional dos professores com os tablets, a sua competência autoavaliada no uso dos tablets e o impacto dos
tablets nas atividades de ensino-aprendizagem durante a
implementação do projeto-piloto.

Foram enviados, para este fim, dois questionários em linha aos
professores participantes: um questionário de pré-avaliação
(inquérito sobre as TIC) no início do projeto-piloto (fevereiro de
2012), e um questionário final (inquérito sobre os tablets) no final
do projeto-piloto (julho de 2012).
Uma grande maioria (aproximadamente 80%) dos professores
participantes no projeto-piloto respondeu aos dois questionários
(inquérito sobre as TIC: n=216; inquérito sobre os tablets: n=221).
Uma vez que se verificam grandes diferenças em termos do
número de professores participantes no projeto de país para país
(por exemplo, 12 professores em Espanha e 65 professores na
Alemanha), a avaliação apresenta prioritariamente as conclusões
da amostra global de professores e utiliza estatísticas descritivas
para analisar os resultados. Em alguns casos, os resultados
são apresentados também por país para identificar diferenças
acentuadas entre os professores nos países participantes no
projeto-piloto.
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Conclusões da avaliação
Atitudes dos professores em
relação a uso das TIC antes
da implementação do projetopiloto
Os professores participantes no projeto-piloto
têm experiência no uso das TIC
Na sua maioria, os participantes no Projeto-Piloto de Tablets AcerEuropean Schoolnet são professores experientes com mais de
dez anos de experiência profissional. Os professores participantes
lecionam uma variedade de disciplinas no ensino secundário.
Praticamente todos os professores participantes consideram
que as TIC são apoiadas na sua escola. As TIC não constituem
novidade para os professores participantes; a maioria tinha pelo
menos 4 anos de experiência no uso das TIC para apoiar as suas
atividades de ensino antes da implementação do projeto-piloto.
Metade dos professores do projeto usava as TIC em mais de 50%
das suas aulas antes da implementação do projeto. A maioria dos
professores participantes usou um PC ou um computador portátil/
netbook durante os últimos 6 meses anteriores à implementação
do projeto-piloto. ¾ dos professores usaram igualmente um
quadro interativo e o software associado. Metade dos professores
participantes tinha usado um tablet para apoiar o ensino nos 6
meses anteriores ao projeto-piloto.

Os professores participantes no projeto-piloto
têm confiança e competência no uso das TIC
Os professores participantes no projeto-piloto sentem-se
confiantes no uso das TIC para planear e dar aulas, assim como
para realizar tarefas administrativas, mas menos confiantes em
termos de desenvolvimento profissional, seguimento das aulas e
avaliação. Na sua maioria, os professores sentem-se competentes
no uso da Internet e de aplicações informáticas gerais, no ensino
com a tecnologia (uso pedagógico das TIC) e ainda no uso de
um dispositivo ou tecnologia específica (uso da tecnologia). São
menos os professores participantes que se sentem competentes
no uso de ambientes de aprendizagem virtuais e no uso de
ferramentas de redes sociais.

A maioria dos professores participantes usou as
TIC para pesquisar recursos de aprendizagem
na Internet e realizar atividades semelhantes
baseadas nas TIC em casa e na escola
As atividades dos professores baseadas nas TIC na escola
não diferem muito das atividades realizadas em casa. São
marginalmente mais os professores que realizam atividades
de preparação das aulas usando as TIC a partir de casa. Em
geral, algumas atividades baseadas nas TIC são conduzidas
mais frequentemente do que outras atividades. A maioria dos
professores participantes usa as TIC para pesquisar recursos de
aprendizagem na Internet, sendo menos aqueles que usam as TIC
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para comunicar com os encarregados de educação (na escola e
em casa).

Os professores participantes receberam
formação em TIC com frequência semestral a
anual
Cerca de metade dos professores participantes no projeto-piloto
recebeu formação com frequência semestral a anual em TIC, no
uso da Internet e de aplicações gerais, no uso pedagógico das TIC
ou formação relacionada com os dispositivos e o equipamento.
Cerca de metade dos professores envolveu-se, semanalmente,
em debates sobre o desenvolvimento de alunos concretos, no
intercâmbio e discussão de materiais de ensino ou no intercâmbio
e discussão de questões relacionadas com as TIC. 40% dos
professores nunca observou outros professores a fim de obter
feedback nem participou em comunidades em linha (listas de
mailing, Twitter, blogues) para debates profissionais com outros
professores.

Os professores participantes usaram uma
variedade de abordagens ao ensino, com e sem
TIC
Quase todos os professores aplicam abordagens tradicionais ao
ensino numa base regular, usando ou não as TIC, no eentanto,
mais de ²/³ dos professores promovem trabalho colaborativo em
grupo entre os alunos ou aplicam abordagens de aprendizagem
centradas nos alunos com ou sem recurso às TIC.

Os professores participantes têm uma atitude
positiva em relação às TIC e ao seu impacto
Os professores participantes no projeto estão, de um modo geral,
convencidos do impacto positivo das TIC. Em determinadas áreas,

co
como
métodos de ensino, ambiente escolar e aprendizagem
do
dos alunos, estimam que o impacto é superior a outras áreas,
co
como a utilização das TIC na avaliação, na economia de tempo
pr
proporcionada pelas TIC na preparação e seguimento das aulas
e como meio de comunicação entre professores, alunos e
encarregados de educação.
Além disso, o projeto-piloto de tablets arrancou em terreno
propício: os professores participaram voluntariamente no projeto,
eram motivados e experientes em TIC, sentiam-se competentes
no uso das TIC num conjunto de atividades profissionais e tinham
uma atitude positiva em relação ao impacto das TIC sobre os
docentes e os discentes. Por outro lado, os professores já tinham
acesso a uma diversidade de dispositivos informáticos, sobretudo
computadores portáteis e quadros interativos. Este facto reflete
os usos, práticas e atitudes positivas dos professores durante a
implementação do projeto-piloto.

Utilização do tablet pelos
professores durante a
implementação do projeto-piloto
O uso dos tablets numa diversidade de
disciplinas
O tablet foi usado numa diversidade de disciplinas e não existem indícios de que o tablet seja mais adequado para uma
determinada disciplina do que para outra. A maioria dos professores usou o tablet principalmente para navegar e pesquisar
na Internet a fim de recolher materiais de aprendizagem ou
aplicativos para preparar apresentações para as aulas. Este
tipo de prática sugere que os tablets oferecem um conjunto
de ferramentas e funções que pode ser explorado em todas
as disciplinas.

O uso preferencial dos tablets para preparação
de aulas e atividades baseadas na sala de aula
O tablet foi sobretudo usado pelos professores com os alunos
nas aulas. Os tablets foram igualmente usados no contexto de
um ensino de foco mais tradicional na sala de aula e do seu uso
pelos professores para planear e dar as aulas. Noutras áreas,
como a avaliação e a comunicação, o recurso aos tablets foi mais
restrito. Contudo, os estudos de casos apresentam indícios de
boas práticas nestas áreas. O uso das TIC para fins de avaliação
e comunicação eram também as atividades menos praticadas
pelos professores participantes antes da implementação do
projeto, como revelam os dados do pré-inquérito.
Os professores realizaram os mesmos tipos de atividades
educativas baseadas nas TIC na escola e em casa, com uma
ligeira preferência pela realização de certas atividades na escola:
por exemplo, o uso dos recursos digitais de aprendizagem ou
de avaliação de alunos. Pesquisar recursos de aprendizagem na
Internet e preparar apresentações para as aulas constituíram as
duas atividades mais populares realizadas pelos professores na
escola e em casa.

Os tablets estão gradualmente a integrar o
ambiente de TIC existente
Os tablets foram os dispositivos usados pela maioria dos professores durante a implementação do projeto-piloto, enquanto apenas
metade dos professores havia utilizado um tablet antes da implementação do projeto. As conclusões sugerem que os tablets estão
gradualmente a ser integrados e usados em conjunto com outros
dispositivos de TIC, embora ainda não diariamente e ainda não por
uma maioria de professores em mais de 50% das suas aulas.

Os tablets conduzem a oportunidades de
desenvolvimento profissional mais frequentes
A implementação do projeto conduziu a oportunidades de desenvolvimento profissional mais frequentes para os professores. Em
algumas áreas, como o desenvolvimento de competências em TIC
ou a formação relacionada com os dispositivos, os professores
receberam formação mais assídua durante a implementação do
projeto. Outras áreas, como formação no uso pedagógico dos tablets, formação em aplicações específicas de disciplinas e, principalmente, no uso de ferramentas de redes sociais ou ambientes
de aprendizagem virtuais, merecem maior atenção no futuro.

Os tablets integrados na visão das escolas
sobre as TIC e como apoio para o intercâmbio
de materiais de ensino
Entre as atividades de colaboração mais frequentes realizadas
pelos professores, conta-se o intercâmbio de materiais de ensino com colegas ou reuniões de professores para debater a visão
da escola sobre os tablets. Estas últimas indicam a maturidade
digital das escolas participantes no projeto-piloto, com a integração dos tablets na política global da escola em matéria de TIC. Um
terço dos professores implementou, num base mensal a trimestral, atividades de aprendizagem interpares, designadamente a
observação das aulas de outros professores e a apresentação de
feedback ou o envolvimento em atividades conjuntas com profes-
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sores de outras turmas. Cerca de metade dos professores não realizou esta atividade de aprendizagem interpares, quer integrada
nas suas práticas gerais em matéria de TIC, quer integrada nas
suas práticas relativas aos tablets. De um modo geral, é necessário tempo e confiança com o novo dispositivo para participar
nestes modelos de intercâmbio colaborativo.

Intercâmbios informais sobre o uso dos tablets
As conclusões a respeito das atividades de colaboração e
desenvolvimento profissional apresentam igualmente indícios
de que o projeto foi conduzido pelos próprios professores nas
escolas, com o apoio dos diretores que deram àqueles bastante
autonomia na implementação do projeto. Os professores
recorreram principalmente a discussões presenciais ou informais
baseadas nas TIC para comunicar a respeito do uso dos tablets
durante o projeto-piloto. O fomento destes intercâmbios informais
(presenciais ou baseados nas TIC) deve ser tido em consideração
para a conceção de ações de apoio a projetos-piloto.

de aptidões gerais em matéria de TIC e no uso relacionado
com dispositivos/equipamento. Quase metade dos professores
considerou possuir competências “satisfatórias” ou “más” no uso
de ferramentas de redes sociais ou ambientes de aprendizagem
virtuais. Os últimos são igualmente as áreas em que mais de
metade dos professores não recebeu formação profissional, quer
antes, quer depois da implementação do projeto, o que sugere a
importância da formação e de práticas associadas.

Impacto sobre a competência digital dos
professores e dos métodos de ensino
Os professores estimam um impacto geral positivo em algumas
áreas, como o desenvolvimento da sua competência digital e

No ensino com os tablets, os professores
alternaram entre diferentes métodos de ensino
A avaliação revela que os professores participantes usaram
uma variedade de métodos de ensino diferentes com os tablets,
alternando entre o ensino frontal e métodos de ensino que
promovem atividades colaborativas e individuais com os alunos.
Examinando o estudo sobre as TIC, torna-se evidente que muitos
professores já utilizavam estas diversas abordagens ao ensino
(com ou sem recurso às TIC) antes do projeto-piloto e a maioria
provavelmente aplicou abordagens semelhantes no ensino com os
tablets. Os professores relataram que envolveram os alunos numa
diversidade de atividades de aprendizagem, tanto individuais, como
colaborativas, implicando-os em atividades em linha e fora de linha.

A utilização pelos professores de recursos
digitais comparada com a utilização pelos
alunos
A maioria dos professores usou principalmente, no ensino aos
alunos, material em linha (da Internet em geral ou de fontes
educativas nacionais/regionais estabelecidas). Mais de um
terço dos professores participantes utilizou materiais eletrónicos
fora de linha. Em contraste, a grande maioria dos professores
mencionou que os alunos usaram materiais de aprendizagem
em suporte papel (designadamente, manuais escolares, fichas
de exercícios impressas). Metade dos professores afirmou que
os alunos usaram recursos de aprendizagem em linha e 40%
referiram aplicações informáticas específicas de disciplinas.
Embora metade dos professores tivesse anteriormente permitido
que os alunos usassem recursos de aprendizagem em linha, o
recurso a materiais de aprendizagem em suporte papel continuou
a prevalecer durante o projeto-piloto, sugerindo que os alunos
tiveram menos acesso do que os professores (que estavam
equipados com o tablet) a materiais baseados na Internet.

Os tablets como reforço das competências dos
professores
A maioria dos professores, depois de utilizar o tablet, afirmou
que possuía competências “muito boas” ou “boas” em termos
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os seus métodos de ensino. Os professores sabem igualmente
que conteúdos usar nos tablets e de que modo integrar com
sucesso os tablets na sua prática de ensino. Subsistem,
contudo, algumas áreas em que o impacto ainda não é evidente,
indicando a necessidade de mais tempo e integração. É o caso
em relação ao impacto sobre o uso do tablet para avaliar o
trabalho dos alunos e ao impacto sobre a comunicação com os
professores, alunos e encarregados de educação. Foi também
nestas áreas que os professores menos usaram os tablets.

Uso de serviços de apoio e ausência de
barreiras importantes à implementação do
projeto-piloto
As conclusões da avaliação, especialmente em relação a
barreiras à implementação do projeto, revelam que, no geral,
os professores se sentiram satisfeitos com o tamanho, o ecrã
e o teclado do tablet. Não se verificaram problemas de peso
que tivessem constituído obstáculos ao uso dos tablets pelos
professores, nem problemas de tablets avariados ou deficiências
de ligação à Internet em casa. Áreas como a compatibilidade
do tablet com a infraestrutura informática existente na escola
e problemas técnicos gerais com os tablets carecem de
acompanhamento.

A maioria dos professores participantes fez uso, numa base regular, dos serviços prestados a nível europeu. Os professores apreciaram o apoio para encontrar recursos (cenários pedagógicos
1:1, informação sobre outros projetos e recursos), mas também

informação sobre o progresso de projetos como parte da implementação de um projeto-piloto (notícias, atualizações), e a comunicação das suas experiências e dificuldades com o projeto dos
tablets no blogue dos professores, integrado na comunidade 1:1.

Recomendações baseadas
na implementação do projeto-piloto
1 O perfil dos professores (níveis de
motivação, atitude e confiança), assim
como o seu ambiente de ensino-aprendizagem baseado nas TIC, devem ser
tidos em conta na implementação de
um projeto-piloto em que serão usados
novos dispositivos, a fim de conceber
medidas de apoio adequadas e prestar
orientação e formação aos professores
durante a implementação do projeto.
2 Dada a natureza móvel dos dispositivos, o uso do tablet noutros contextos
de aprendizagem, como trabalho de
campo, utilização fora da sala de aula
(biblioteca, por exemplo) ou em ambientes de aprendizagem informais ou
não formais, deverá ser explorado mais
profundamente pelos professores. Há
indícios que sugerem que este tipo de
práticas, em que os tablets são usados para alargar a aprendizagem para
lá do contexto formal da sala de aula,
resulta em mudanças transformadoras
mais radicais nas práticas de ensino-aprendizagem.
3 Os professores necessitam de apoio a
longo prazo para experimentar estes
tipos de atividades, facultando-lhes
cenários e atividades de desenvolvimento profissional para utilizarem os
tablets fora da sala de aula, para fins
de avaliação e como meio de comunicação eficaz entre professores, alunos
e encarregados de educação. Uma
base de conhecimentos sobre espaços de aprendizagem informais poderá
incluir novos cenários que extravasem
o ensino na sala de aula, como seja a
aprendizagem baseada em atividades e
a aprendizagem baseada em projetos.

4 A inclusão de um conjunto mais alargado de tópicos no desenvolvimento profissional apoiaria uma diversidade de
novas práticas com os tablets e com as
TIC em geral. Deve ainda assegurar-se
que todos os professores participantes
num projeto-piloto recebam formação
no uso pedagógico dos tablets.
5 As conclusões da avaliação sugerem
uma relação entre o tipo e frequência
das atividades de desenvolvimento
profissional recebidas e as práticas
reais dos professores (assim como
os níveis de confiança nesta matéria).
Assim, e para alterar as práticas existentes, os professores necessitam de
apoio nas áreas em que se almeja a
mudança através de ações de desenvolvimento profissional que apoiem as
referidas atividades.
6 Os professores deverão ser encorajados a partilhar recursos, documentação
sobre práticas e criação de cenários de
aulas. Além disso, na experimentação
com novos dispositivos e ferramentas
na escola, deverão ser fomentadas
verdadeiras atividades de colaboração,
como a aprendizagem interpares e observações de aulas, pois estas podem
prestar acesso imediato à informação.
Exemplos de iniciativas 1:1 demonstram que os professores orientadores
prestaram apoio com sucesso a estes
tipos de atividades colaborativas.

7 Devem ser tidas em consideração as
práticas pedagógicas gerais e baseadas nas TIC dos professores, ao implementar projetos-piloto semelhantes
nesta área. Dependendo das atitudes
dos professores em relação às TIC e
dos seus estilos de ensino, podem ser
oferecidas medidas de apoio específicas aos professores, tendo em conta
a sua formação, bem como para lhes
mostrar a variedade de abordagens
passíveis de serem aplicadas.
8 Seria vantajoso para os professores
dar acesso aos alunos ao mesmo tipo
de dispositivos (ou semelhante) de que
dispõem (acesso individual ou acesso
em grupo a um dispositivo pessoal),
incluindo acesso funcional à Internet
na escola, não apenas para apoiar e
ampliar o ensino em sala de aula, mas
também para assegurar conteúdos
mais ricos e diversificados para o trabalho dos alunos.
9 São necessários serviços de apoio
para fortalecer os intercâmbios entre
os professores que implementam os
projetos-piloto. O fomento de intercâmbios contínuos entre os professores, para além da fase de implementação do projeto, requer incentivos aos
professores para se envolverem numa
comunidade web numa base duradoura. Os cenários de aprendizagem
pedagógica são relevantes para os
professores e devem descrever de que
modo os dispositivos digitais podem
ser usados para apoiar um grande número de estratégias de aprendizagem.
Os professores reconhecem ainda o
benefício das oportunidades de intercâmbio presenciais, como o workshop
organizado pela European Schoolnet
no final do projeto-piloto.
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Sobre a European Schoolnet
A European Schoolnet é uma rede de trinta Ministérios da Educação
na Europa e fora dela. Foi criada há mais de dez anos com o objetivo
de contribuir para a inovação no ensino e na aprendizagem dos seus
principais beneficiários: os Ministérios da Educação, as escolas, os
professores e os investigadores. www.europeanschoolnet.org

Sobre a Acer
Criada em 1976, a Acer é uma empresa na área da tecnologia
de informação e comunicação, dedicada à investigação, design,
marketing, venda e assistência de produtos inovadores que
contribuam para a melhoria da vida das pessoas. A cadeia
de abastecimento ecológico da Acer fornece computadores,
ecrãs, projetores, servidores, tablets e smartphones amigos do
ambiente – ferramentas que os nossos clientes têm de explorar
e experimentar cada vez mais e sem limitações. Ocupando a
3ª posição em notebooks a nível mundial (IDC 2012), a Acer
emprega 8000 trabalhadores, tendo as suas receitas em 2011
atingido 15,7 mil milhões de USD. www.acer.com

Baixe a versão completa do relatório em http://1to1.eun.org

