
Resumo  

O paradigma educacional emergente exige a utilização de ambientes adequados às novas 

aprendizagens, ricos em recursos, experiências diversificadas e com a utilização das novas 

tecnologias de comunicação, que estimulem a capacidade de pensar e de se expressar com 

clareza, de solucionar problemas e tomar decisões.  

A proliferação de computadores com ligação à Internet nas escolas e em casa aumenta o 

potencial para envolver os alunos em actividades de colaboração através da Web. Do mesmo 

modo, que o telefone, a televisão, a rádio e jornais o fazem hoje, também as comunidades 

virtuais e ambientes artificiais compartilhados farão parte do nosso quotidiano. 

Consequentemente, as experiências de aprendizagem à distância serão encaradas com 

normalidade por todos os estudantes, ainda quando o mesmo conteúdo possa ser ensinado 

presencialmente. Por esta razão, todo o acto de ensinai’ terá num futuro, não muito distante, 

atributos semelhantes aos do ensino a distância.  

O núcleo deste trabalho baseia-se no desenvolvimento de um sistema de gestão de 

aprendizagens intitulado Oficina de Design, que é também uma aplicação multimédia, através 

da qual se pretende dar uma nova perspectiva ao ensino das Artes Visuais no contexto 

educacional português, focalizando as questões relacionadas com o design e procurando tirar 

partido da versatilidade oferecida pela Internet, no que concerne a integração de diferentes 

meios e a capacidade de desenvolvimento de conteúdos num contexto flexível e agradável.  

A facilidade de acesso aos conteúdos por parte dos utilizadores é um factor essencial para o 

sucesso de urna plataforma de aprendizagem como a Oficina de Design. O nível de 

conhecimentos técnicos necessários para desenvolver uma actividade on-line deve ser mínimo, 

Ou seja, não deve existir uma barreira tecnológica para a utilização e partilha de conteúdos.  

Na Oficina de Design a actualização dos conteúdos e actividades é facilitada pela arquitectura 

cliente/servidor através da qual os professores e administradores da plataforma fazem a gestão 

de conteúdos de uma forma transparente e de fácil execução.  

Dois outros factores considerados no projecto da arquitectura do sistema foram ainda a 

preocupação com a independência de plataforma e o uso de Software Livre (Open Source), 

torna o sistema aberto. A aplicação implementada é sustentada por um servidor Web do tipo 

Apache, conjugado com um sistema base de dados relacional MySQL — componentes de 

código aberto muito utilizados no que concerne o desenvolvimento de aplicações para a Web.  

Abstract 



The emergent educational paradigm demands the use of suitable environments enabling new 

learning concepts, resources and diversified experiences based on the use of communication 

technologies which stimulate the capacity of thinking, expressing ideas, solving problems and 

taking decisions.  

The proliferation of computers connected to the Internet, in schools and at borne, increases the 

potential of involving students in collaborative activities through the Web. In the same way as 

the telephone, television, radio and newspapers nowadays do, also virtual communities and 

shared artificial environments will soon become a part of our reality. Distance learning 

experiences will be faced by students as a common possibility, even when the same contents 

are available for teaching in the classroom. Thus the act of teaching will have in a near future 

similar attributes as distance learning.  

The focus of this work was based on the development of a Web based learning system called 

Oficina de Design, witch is also a multimedia application, whose aim was bringing a new 

perspective into Portuguese Visual Arts education context. This application focused on the 

design issues and takes advantage of the Internet versatility concerning different media and the 

ability of developing contents made available through a nice and flexible context.  

The user’s access to contents is an essential issue for the success of a learning platform such 

as the Oficina de Design. The knowledge technical level required to use an online activity 

should be reduced to a minimum. Hence there should be no technological barrier for using and 

sharing contents.  

In the Oficina de Design management of contents and activities was made possible through the 

development of client/server architecture so that teachers and administrators can easily update 

and create new contents.  

The most imports factors considered in the architecture development of the system were the 

independence of platform and the use of open-source software. The application implemented is 

supported by well known open-source components such as the Apache Web server and the 

MySQL relational database system.  


