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Introdução 

“Oiço e esqueço, 

vejo e lembro, 

faço e compreendo" 
Confúcio, séc. IV a.c. 

Nem a propósito poderia tão conhecido filósofo ter abordado melhor o problema base do 

ensino secundário actual. Qual visionário da antiguidade, pôs o dedo na causa principal do 

actual insucesso escolar! Será que o problema é dos alunos? Serão eles, agora, menos 

intelectualmente dotados do que antes? Não são certamente! O problema é que o ensino, não 

tendo acompanhado a evolução tecnológica com paralelismos pedagógicos, continua a insistir 

fortemente em aulas expositivas onde o ouvir prevalece sobre todos os outros sentidos. Já 

naquela altura, quase 500 anos antes de Cristo, Confúcio dizia, “Ouço e esqueço (...)”, e é isso 

que acontece sobretudo nos nossos dias. Os múltiplos estímulos dos meios de comunicação, 

tecnologias da informação e da comunicação, levam a uma total obsolência dos métodos 

expositivos convencionais, com a consequente desmotivação por parte dos alunos que, 

quando ouvem, logo esquecem... 

Nos nossos dias, e mesmo já no milénio passado, se tinham descoberto as potencialidades do 

ensino baseado nos meios audiovisuais (com especial foco no visual), ou seja “ (...) vejo e 

lembro (...)”. Contudo, a memória só por si não é mecanismo de inteligência, pelo que só 

combinada com uma prática directa permite, finalmente, o objectivo de todo o ensino – a 

aprendizagem (“ (...) faço e compreendo”). 

É neste sentido que nos propomos a apresentar este projecto: Sistema de Aprendizagem 

Baseado no Ensino Real. 

O que pretendemos é efectivamente a criação dum sistema de aprendizagem, como já há 

muitos, com técnicas de E-Learning onde a prática é técnica corrente no estudo, mas cujo 

núcleo principal seja o acompanhamento da evolução do aluno dentro desse sistema, por 

forma a aferir o real estado de aprendizagem do aluno nas matérias em questão. Como este 

núcleo debita propostas de metodologias de estudo baseadas nas dificuldades reais do aluno, 

tal como se descreve mais adiante, ascende a um nível de classificação diferente do simples e 

mais corrente sistema de E-Learning, entrando no domínio do “ensino para o saber real”, 

onde o que importa não é a matéria dada mas sim a matéria aprendida. 
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Assim, desde cedo os alunos começam a adquirir a capacidade de desenvolver o raciocínio e a 

aquisição de novos conhecimentos de acordo com as suas potencialidades. Não faz sentido, 

nos nossos dias, continuar a “marcar o passo de aprendizagem” para todos os alunos pelo 

aluno mais lento. O aluno toma consciência, pela prática, que é ele que tem que fazer e 

desenvolver o seu trabalho, dependendo gradualmente cada vez menos do próprio sistema 

rumando para a autonomia na aprendizagem, ou seja, a autoformação1. O professor, será 

agora um elemento fundamental não para mostrar soluções mas sim caminhos.  

                                                
1 Um processo de apropriação completa e individual do poder de formação 
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Abstract 

“I hear and forget, 

I see and remember, 

I do and understand " 
Confúcio,. IV cent BC. 

There is no doubt that that great philosopher was the one who best approached the problem 

which lies underneath the present secondary school system insuccess. Just like a visionary of 

ancient times, he identified the main cause of present school failure. Are the students the ones 

to blame? Are they intellectually less capable than before? They are certainly not! The 

problem is that the main teaching methods insist on expositive lessons where “hearing” 

prevails among other activities; present teaching methods haven’t followed the speed of 

technological evolution with expected pedagogical parallelisms. Already around 500 years 

BC (Before Christ) did Confucius say: “I hear and forget”, which is exactly what happens in 

most school situations. The multiple stimuluses of the media, information technologies and 

means of communication have led to a total obsolescence of the conventional explanatory 

methods with a consequent students demotivation who “hear and forget”. The potentialities of 

teaching methods based on audio visual aids, with special emphasis of the visual ones, i.e. “I 

see and remember”, were already discovered in the past millennium and gained importance at 

present times. 

However, memory is not an intelligence mechanism on its one, so, only combined with direct 

practice can it lead to the final goal of teaching which is learning “I do and understand”. 

Considering all this, we intend in this projectwork to present the results of a learning system 

based on real teaching. We would like to create a teaching method with special E-learning 

techniques, being practice the most relevant activity. Its main core is the special attention 

given to the student’s evolution within that system, in order to evaluate the real state of 

Learning on different subjects. As this core provides varied proposals of study methodologies 

based on the student’s real difficulties, as it is described further ahead, it should be classified 

on a different scale from the simple and more common E-learning system, entering in the 

domain of “an education towards real knowledge”, where what really matters is what is learnt 

rather than what is taught. 

This way the students start to acquire from the very beginning the skill to develop their own 

reasoning power and learning strategies according to their capacities. 
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It doesn’t make sense to keep on levelling the class teaching rhythm according to the slowest 

student’s pace. 

Within this system the student becomes aware through practice that he is the one who has to 

do his work and evolve, depending less and less on the teaching system, heading to a learning 

autonomy, i.e., to a “self-education”. The teacher won’t be the fundamental element to give 

solutions but the one who will give and show different ways. 
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1 Lista de abreviaturas 

Neste trabalho são utilizadas abreviaturas de designações comuns. As siglas utilizadas são: 

ADELE Agent for Distance Education – Light Edition 

BD Base de Dados 

CAI Instrução Assistida por Computador 

DFD Diagrama Fluxo de Dados 

HTML Hypertext Markup Language 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

IA Inteligência Artificial 

MASH Microsoft Agent Scripting Helper 

MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

PHP Pré-processador de hipertexto 

SABER Sistema de Aprendizagem Baseado na Educação Real 

SCORM Sharable Content Object Reference Model 

SICAS Sistema Interactivo para Construção de Algoritmos e sua 
Simulação 

SMA Sistemas Multiagentes 

STI ou ICAI Sistemas Tutoriais Inteligentes 

WWW World Wide Web 

Tabela 1 – Designações 
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2 Objectivos 

Cada vez mais é difícil para os professores, alunos e encarregados de educação gerir as suas 

funções de acordo com as novas tecnologias. 

Com as actuais tecnologias de informação e comunicação, continuamos a assistir a uma falta 

de aproveitamento global que nos deixa na cauda da Europa a nível do Ensino Secundário. 

Esta situação é fruto de um subaproveitamento das novas tecnologias. 

Preocupados com este cenário diversos trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos no sentido de 

inovar dentro da educação. Se por um lado há várias incursões no domínio da 

pedagogia/psicologia, que tem lançado frutos em inúmeras publicações, há também uma falha 

no desenvolvimento articulado de ferramentas de apoio aos alunos e professores capazes de 

competir com os múltiplos atractivos que a tecnologia dos nossos dias oferece noutros 

campos (predominantemente lúdicos). 

Juntando a componente das novas tecnologias com a necessidade de reformulação de 

estratégias pedagógicas adaptadas aos alunos, surgiu a ideia de criar o SABER – Sistema de 

Aprendizagem Baseado no Ensino Real. 

A nota dominante da ideia é a criação de um sistema de aprendizagem que se encontre 

preparado a moldar-se às características únicas de cada aluno em vez de seguir a velha linha 

das ferramentas existentes em que o aluno se tem de moldar ao sistema. Nesta medida, e 

porque o sistema aprende a reagir ao aluno, em função do conhecimento que recolhe pela 

interacção com ele, o sistema adapta-se tentando apresentar metodologias de ensino 

directamente vocacionadas para colmatar as dificuldades dele bem como orientadas em 

função dos objectivos individuais que o aluno pretende alcançar. Esta adaptabilidade vai ao 

ponto de sondar o grau de aprendizagem através de testes específicos e recolhendo por essa 

via as linhas de orientação para poder resolver as dificuldades encontradas. Por outras 

palavras entramos na “aprendizagem baseada no ensino real”, ou seja baseada no que o aluno 

realmente aprendeu e não no que um programa ministerial dita que o aluno já deve ter 

aprendido. 

O nosso trabalho consiste na delineação da estrutura base para a construção dum sistema 

completo de aplicação horizontal e aberta no ensino. 

Um segundo aspecto, não menos importante na nossa motivação, está relacionado com o 

desperdício descomunal, ao qual se assiste, em esforços desaproveitados por parte de uma 

massa docente de milhares de membros, que ocorre ciclicamente ano a ano, decorrente na 
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necessidade de preparar aulas que já o foram em anos anteriores por milhares de professores 

sem que disso se tire algum fruto construtor para a melhoria do ensino. 

Assim, em vez de anualmente se desperdiçar estes, esforços árduos e valorosos, o nosso 

trabalho propõe a criação no SABER de uma base de dados cumulativa e reciclável de toda 

essa massa de trabalho, de forma a oferecer a cada aluno não apenas o benefício da 

aprendizagem com o seu professor mas também dos saberes de todos os outros que já 

leccionaram os mesmos temas ou daqueles que em simultâneo com esse professor o fazem 

com outros alunos (às vezes até na mesma escola, mas com turmas diferentes). 

Esta base de dados, assim construída, permite apresentar ao aluno uma forma diferente de 

estudar uma matéria por cada vez que um professor a tentar explicar a alguém (desde que a 

tenha registado no sistema). 

Não só surgem assim as metodologias próprias de cada professor que diversificam a forma de 

aprender, mas também graus de dificuldade diversos de apresentação dessas matérias. 

Trata-se por isso de uma forma de subscrever o sistema e em vez de disponibilizar um 

professor para uma turma de vinte ou trinta alunos fazer o “oposto”, ou seja, apresentar a cada 

aluno uma panóplia de milhares de professores avalizados para lhe explicar a matéria. 

É importante referir que o aluno pode usar o SABER na sala de aula ou em sua casa.
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3 Sistemas Tutoriais Inteligentes 

3.1 Conceitos 

Muito já foi escrito sobre STI. Muito Software já foi desenvolvido na área de STIs.  

Mas o que é um STI? 

Um STI é uma composição de diversas disciplinas como psicologia, ciência cognitiva e IA. O 

objectivo principal destes sistemas é a modelagem e representação do conhecimento 

especialista humano para auxiliar o estudante através de um processo interactivo [Hall e 

Woodb 90]. 

STIs são sistemas computacionais de ensino/aprendizagem que empregam técnicas de IA com 

o objectivo de promover o aprendizado individualizado [WEN 87]. 

“STIs são programas de software que dão suporte às actividades da aprendizagem” [GAM 01]. 

“STIs são programas de computador com propósitos educacionais e que incorporam técnicas 

de IA. Oferecem vantagens sobre os CAIs2, pois podem simular o processo do pensamento 

humano para auxiliar na resolução de problemas ou em tomadas de decisões” [FOW 91]. 

“STI, é um termo amplo, abrangendo qualquer programa de computador que contêm alguma 

inteligência e pode ser usado em aprendizagem” [FRE 00]. 

“STI é um software educacional que contém componentes de IA. O software traça o caminho 

e o estudo do estudante permitindo que este obtenha respostas e que possa questionar o tutor. 

O tutor pode fazer inferências com as forças e fraquezas do aluno e sugestionar-lhe outro tipo 

de trabalho”[Broadly]. 

Os STIs, são evoluções dos sistemas CAI mas que diferentemente desses, utilizam técnicas de 

IA que procuram proporcionar uma experiência customizada de aprendizagem para o 

estudante, simulando as interacções professor-aluno. Um STI deve passar em três testes antes 

de ser considerado "inteligente" [Jonassen 93]: 

Para alguns pesquisadores, um STI, pode ser descrito como um software que envolve: 
                                                
2 Ver capítulo 5.2 
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 Um computador que codifica domínios pedagógicos e conhecimento de professores 

humanos como um bom mecanismo para transmitir a outros humanos; 

 Um aprendiz humano que interactua com o computador para adquirir algumas 

habilidades nesses domínios. 

STIs são definidos como "sistemas que modelam o ensino, a aprendizagem, a comunicação e 

o domínio do conhecimento" e que eles "devem modelar e raciocinar sobre o domínio do 

conhecimento do especialista e o entendimento do estudante sobre este domínio" [Woolf 88]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 – Áreas de pesquisa activas  
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3.2 História 

Na literatura de STI, encontramos dois momentos: o clássico (funcional, em módulos) e o 

“novo” (os módulos tradicionais são substituídos por técnicas de IA). 

Sistemas Tutoriais de Aprendizagem – CAI 

Em 1926, Sidney L. Pressey construiu uma máquina de apoio à aprendizagem do aluno: a 

partir de um conjunto de questões, o aluno respondia e obtinha de imediato a solução. Desde 

então que cientistas e psicólogos da educação vêm a descobrir a importância da aprendizagem 

individualizada a partir da máquina. 

Figura 2 – Evolução dos sistemas de ensino com a utilização do computador 

Na década de 50, o computador começou a ser utilizado na Educação, com frequência como 

ferramenta auxiliar na tarefa de ensino aprendizagem. Os primeiros sistemas computacionais 

aplicados na educação são classificados como Instrução Assistida por Computador ou 

Sistemas CAI. Estes sistemas não incluem técnicas inteligentes na sua concepção.  

A arquitectura clássica de um CAI, é apresentada na Figura 3 [Kaplan 95]. 

 
Figura 3 – Arquitectura de um sistema CAI 

Utilizador (Aluno) 

Interface 

Modelo 

pedagógico 

Controlo 

Base de domínio 

Modelo do aluno 
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Aqui distinguem-se quatro componentes básicos: o Modelo pedagógico, o Modelo do 

especialista, o Modelo do aluno e a Interface. 

Modelo pedagógico, também chamado modelo de instrução ou regras de ensino, executa o 

diagnóstico do conhecimento do aluno, decide quais as estratégias de ensino serão utilizadas e 

determina a maneira que a informação será apresentada.  

O Modelo do especialista, ou rede de conhecimento, descreve o conhecimento de um 

especialista na área de domínio do sistema, servindo como base para a construção do Modelo 

do aluno. 

O Modelo do aluno é a representação do conhecimento do aprendiz e dos seus erros ou 

mal-entendidos, registando quais as informações do tutor que já foram assimiladas. 

É através da comparação entre as informações assimiladas pelo aprendiz (Modelo do aluno) e 

o Modelo do Especialista, através de um processo convencionalmente denominado de Modelo 

Diferencial, que são executados os processos de diagnóstico, alimentando o Modelo 

Pedagógico acerca da performance do usuário em questão.  

A Interface realiza o intercâmbio de informações entre o sistema, o instrutor e o aprendiz. Ele 

apresenta material apropriado ao nível de entendimento do aprendiz e mantém a coerência nas 

explicações.  

A Interface deve traduzir toda a representação interna do sistema de maneira amigável e de 

fácil compreensão para o utilizador, proporcionando o efeito desejado na utilização do sistema 

O Modelo de Controlo efectua a troca de informações entre os módulos existentes além de 

coordenar o funcionamento geral do CAI. 

 

Sistemas Tutoriais de Aprendizagem – STI 

Com o avanço das técnicas inteligentes (Inteligência Artificial Simbólica), na década dos anos 

70, surge um novo paradigma de sistemas educacionais denominado ICAI ou STI (Intelligent 

Tutoring Systems). Alguns autores como Carbonell e Sleeman [Viccari e Giraffa 96] 

começaram a observar que os programas de CAI possuíam estrutura de transmissão de 

conhecimento de carácter sequencial, previamente determinada e, por consequência, com 

incapacidade de adaptação real às necessidades e estilo individual dos alunos. Estes autores 

propuseram um sistema que incorporava técnicas de IA a fim de tentar criar um ambiente que 
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levasse em consideração os diversos estilos cognitivos 3  de cada aluno que utilizasse o 

programa. A este tipo de software4 chamaram de Tutores Inteligentes ou Sistemas Tutores 

Inteligentes. Estes Sistemas têm como característica principal o facto de terem a capacidade 

de representar determinados domínios e de se adaptarem às características dos alunos. Os CAI 

e os STI situam-se, aparentemente, num tipo similar de aplicação em educação. 

Na segunda metade da década de 80, as pesquisas passam a tratar questões relacionadas com a 

área pedagógica. Aqui, colaboram também os especialistas em Educação, especificamente, 

especialistas ligados à informática. Com a explosão dos microcomputadores houve também 

um desenvolvimento nas linguagens de programação de forma a adaptarem-se ao novo 

Hardware.  

Começou assim uma nova concepção a nível de pesquisa de ferramentas (software) e 

utilização de linguagens para a implementação dos STI. Com tudo isto, verificou-se um 

grande avanço nos STI no que diz respeito à eficácia de aprendizagem por computador. 

Na década dos anos 90, os pesquisadores exploraram ambientes utilizando equipas 

interdisciplinares para realizar actividades multidisciplinares. Isto foi possível devido ao 

avanço das ciências afins tais como: IA, Psicologia Cognitiva e a própria ciência da 

computação que disponibilizou novas. 

São muitas as metodologias de IA utilizadas nos tutores inteligentes: Sistemas multiagentes, 

métodos de classificação, métodos de planeamento, etc. 

As pesquisas em STI, especialmente as que envolvem as teorias de ensino-aprendizagem, 

devem contemplar as estratégias de ensino, tendo em conta as diferenças individuais [Burns 

90]. 

Porém, muitas questões psicológicas subjacentes à aprendizagem, ao ensino e à compreensão 

não têm sido convincentes. Continuam a existir muitas dificuldades na representação exacta 

dos níveis da aprendizagem do estudante e na identificação das possíveis concepções erradas, 

factos que contribuem para uma diversificação das pesquisas nos STI.  

Os CAI, caracterizam-se por utilizar uma única estratégia para o ensino do aluno. Ou seja, 

estes sistemas possuem pouca versatilidade na área pedagógica, não proporcionando uma 

adaptação (a nível de estratégias) às características individuais de aprendizagem de cada aluno. 

                                                
3 Conceito em Wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_cognitiva) 

4 Conjunto de programas utilizados ou a utilizar num sistema de computação. 
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Arquitectura de um STI 

As arquitecturas dos STI, variam de implementação para implementação. No entanto, no seu 

conjunto, a sua arquitectura típica pode ser caracterizada com base em quatro tipos de 

conhecimento que devem ser modelados: 

 Domínio – o que ensinar; 

 Aluno – as características do aluno. Conhecimento que se desenvolve dinamicamente, 

como num processo de aprendizagem; 

 Método de ensino – como ensinar; 

 Discurso – como comunicar com o aluno. 

O primeiro e último itens relacionam-se com problemas genéricos da IA, enquanto o segundo 

e o terceiro são específicos da área dos STI. Cada um destes tipos de conhecimento inclui-se 

num módulo funcional do sistema: Assim, um STI típico consiste nos seguintes módulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Arquitectura de um STI 

Módulo do aluno
Módulo do ensino

Interface

Base de
Conhecimento

Módulo do domínio

Aluno 
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Módulo de domínio – representa o perito na resolução dos problemas do domínio. 

Módulo do aluno – representa o “perfil do aluno”, ou seja, o seu processo actual e o seu 

progresso na compreensão da matéria que está a ser ensinada. 

Módulo do ensino - representa o ensino adaptativa, ou seja, emprega as estratégias de ensino 

mais convenientes, de acordo com o conteúdo do módulo do aluno. 

Interface – representa a interacção amigável com o aluno, em linguagem natural, gráficos, 

menus ou outro tipo. Por vezes é considerada como incluída no módulo de ensino. 

Base de Conhecimento - é a representação do conhecimento que suporta a explicação e o 

ensino. Por vezes é considerada como incluída no módulo do domínio. 

A arquitectura descrita é mais conceptual do que real: Nem todos os sistemas existentes 

contemplam os vários aspectos focados, nem os diferentes módulos se encontram tão 

claramente separados. 

Em conclusão, um sistema STI deve compreender o quê, a quem e como está a ensinar [Costa 

87b] de forma a modelar o conteúdo e o método de ensino às necessidades do aluno, sem se 

limitar a um conjunto de perguntas e respostas predefinidas. 
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Trabalhos relevantes em STI 
Nome Domínio Características Rep. 

Conhecimento *Referência 

SCHOLAR Geografia Jogo de perguntas e respostas. Rede Semântica Carbonell 70 
SOPHIE Electrónica Baseado num simulador de circuitos. Rede semântica Brown e outros 82 

GUIDON Medicina Interface gráfica para utilização do NEOMICYN, um sistema especialista 
baseado em regras. Regras Clancey 82 

WHY Clima Perguntas e respostas. -------------- Stevens 82 

ITSSOL Controlo de 
submarinos Ambiente de simulação de painel de comandos.  Self 88 

PROUST Pascal Detecta erros de programadores Pascal por reconhecimento de planos. Rede semântica Soloway e outros 83 

BUGGY Aritmética Diagnóstico de erros aritméticos elementares através de redes 
procedimentais. 

Rede 
procedimental Burton e Brown 79 

ALEKS 2.0 Matemática Tutor interactivo que dá apoio a qualquer aluno que pretenda aprender 
matemática. -------------- Universidade da Califórnia 

(2003) 

AUTOTUTOR Física Interface em língua natural, com o intuito de propiciar um relacionamento 
mais “humano” entre o sistema e os estudantes. -------------- Freedman et al. 00 

ADELE Medicina Resolução de problemas nos cursos de medicina. Sistemas 
multiagentes Jonhson et al. 98 

AME_A Educação Estudo e desenvolvimento educacional interactivo para o ensino à 
distância. 

Sistema 
multiagentes DAM 99 

SICAS 
Informática – 
Resolução de 
Algoritmos. 

Concepção de algoritmos. Representação por pseudocódigo ou por 
esquemas gráficos: fluxogramas. -------------- 

Gomes A.J., Mendes A.J., 
Marcelino M.J –Univ. de 
Coimbra 

ELETROTUTOR 
III Electrodinâmica Tutor inteligente na área da física. Sistemas 

multiagentes SIL 92 

Tabela 2 – STI5 

                                                
5 * Referências completas são encontradas em (Park et al, 1987) 



SABER – Sistema de Aprendizagem Baseado no Ensino Real 23 

 

3.3 CAI versus STI 

Entre as áreas CAI e STI, não existe uma separação nítida, já que os objectivos destes últimos, 

que acabamos de referir, são atingidos por cada programa particular, em maior ou menor 

profundidade. Tratam-se de designações genéricas, mas não há qualquer definição precisa que 

nos permita incluir, sem ambiguidades, todos os programas educativos numa destas duas 

áreas. E evolução neste campo (como em quase todos os outros campos da Ciência) não se faz 

por compartimentos estanques, mas gradualmente. Dois estados dessa evolução receberam 

designações específicas: 

CAI generativo – sistemas percursores dos ITS. Tinham a capacidade de gerar problemas a 

partir da sua Base de Conhecimentos. 

CAI adaptativo – sistemas com capacidade de seleccionar problemas com um nível de 

dificuldade apropriado ao desempenho do aluno. O modelo do aluno é baseado em parâmetros 

que resumem o seu comportamento e não em representações explícitas do seu conhecimento. 

Resumidamente, podemos salientar algumas das diferenças entre os dois momentos: CAI e 

STI: 

Aspecto CAI STI 

Origem Educação Ciência de Computação 
Bases Teóricas Skinnerf (Behaviorista) Psicologia Cognitiva 

Estruturação e Funções 

Uma única estrutura 
algoritmicamente pré-
definida onde o aluno não 
influi na sequência 

Estrutura subdividida em 
módulos cuja sequência se 
dá em função da resposta 
do aluno. 

Estruturação do 
Conhecimento 

Algorítmica Heurística 

Modelagem do Aluno Avaliam a última resposta 
Tentam avaliar todas as 
respostas do aluno durante 
a interacção 

Modalidades 
Tutorial, exercício e 
prática, simulação e jogos 
educativos 

Ambiente interactivo, 
diálogo bidireccional e 
guia 

Tabela 3 – Diferenças entre CAI e STI 
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4 Estado da arte 

4.1 Descrição de alguns dos STI existentes 

4.1.1 PROUST  

PROUST [Johnson and Soloway 84] é um sistema baseado em intenções. Analisa o programa 

do estudante a partir de uma descrição do problema que inclui a especificação dos objectivos 

a serem satisfeitos pelo programa do aluno. 

Tem uma base de conhecimento (biblioteca) de "Planos de programação". “Planos de 

programação” são estratégias gerais de solução (similar aos padrões pedagógicos de 

programação). 

Exemplificação 

Dado um programa do aluno, PROUST selecciona um objectivo da descrição do problema, 

recuperando o conjunto de planos da Base de Conhecimento que satisfazem (implementam) o 

objectivo para compará-los com o código. 

O plano que melhor se adaptar com o programa do aluno passa a ser a intenção do aluno para 

resolver um sub-objectivo do problema. 

Os erros são descobertos no processo de relacionar planos ao código. 

Os planos são usados para detectar as intenções do aluno e dialogar com ele. 
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4.1.2 ALEKS  

ALEKS [Universidade da Califórnia, 2003] é um tutor interactivo que dá apoio a qualquer 

aluno que pretenda aprender matemática. A equipa responsável pela criação deste tutor é 

composta por psicólogos, engenheiros de software e professores universitários da disciplina 

de matemática da Universidade da Califórnia, Irvine, fortemente financiada pela National 

Science Foundation. O sistema ALEKS é baseado em estudos pioneiros em psicologia 

cognitiva e matemáticas aplicadas. Baseado em dados interactivos, o sistema é capaz de 

oferecer material para ajudar o aluno a estudar sempre que o pretenda. A partir da utilização 

de ferramentas de inteligência artificial, ALEKS ajuda os alunos a aprender conteúdos de 

matemática. O tutor identifica rapidamente e com precisão o que cada aluno já sabe e o que 

deve ainda aprender. Inclui explicações práticas que serão enviadas, quando necessárias ao 

aluno, interagindo assim, sempre que conveniente, com o aluno.  

ALEKS pode ser usado em casa ou na sala de aula. Na sala de aula, a relação do 

professor/aluno é baseada no conhecimento e descoberta e não na gestão e avaliação. 

Ninguém fica atrasado nos conteúdos com o ALEKS, pois esses precalços são prontamente 

identificados e tratados de forma orientada pelo que todo o aluno pode ter espectativas de 

conseguir aprender. 

 
Figura 5 – Editor de uma resposta no ALEKS 
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Características do ALEKS 

- Possibilidade de aprender em vários idiomas; 

- Não utiliza questões de escolha múltipla: o aluno comunica com o sistema a partir de 

conceitos matemáticos. Em caso de erro, o sistema volta ao local onde o aluno se encontrava 

antes de cometer esse erro. 

ALEKS actualmente está a ser usado por centenas de milhar de estudantes em mais de vinte 

cursos que abrangem desde a quarta classe até ao ensino pré-universitário em mais de mil 

instituições em todo o mundo. 

4.1.3 SICAS  

Sistema de aprendizagem que tem como finalidade ensinar o aluno a elaborar um algoritmo.  

Uma das grandes dificuldades dos alunos não é a linguagem de programação mas sim a 

concepção de um algoritmo. O SICAS, apresenta um ambiente que permite que os alunos 

inventem estratégias e mecanismos para a construção de algoritmos que resolvam problemas 

de programação, dando pouca atenção aos detalhes sintácticos. O aluno, após a construção de 

algoritmo, da simulação e dos testes, tem a possibilidade de diagnosticar erros lógicos do seu 

raciocínio. 

Características 

O SICAS prevê dois tipos diferentes de utilizadores: alunos e professores. Como tal, de forma 

a permitir a existência de módulos com diferentes características consoante o perfil 

apresentado, o utilizador terá que realizar em primeiro lugar a sua identificação. Esta consiste 

na introdução de um nome, que terá para além do propósito anteriormente mencionado, a 

finalidade de gerar feedback personalizado com base no nome fornecido. 

Modo Professor 

Este módulo tem como finalidade principal permitir ao professor orientar e verificar a 

actividade do aluno. Esta característica é especialmente importante na medida em que o 

SICAS é passível de ser utilizado não apenas em ambiente de sala de aula, mas também em 

sessões de estudo isoladas em que o aluno se encontra desprovido de um acompanhamento 

especializado como aquele que é fornecido pelo professor. Assim, este módulo permite ao 

professor indicar enunciados de problemas que pretende ver resolvidos pelos alunos, fornecer 

soluções que os alunos podem consultar, testar e/ou editar. Estas soluções poderão ser 

correctas ou incorrectas, completas ou incompletas, dependendo das actividades pedagógicas 
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que o professor pretenda que os alunos realizem. Utilizando este modo, o professor pode 

também aceder às resoluções produzidas por cada aluno para os diversos problemas propostos. 

Desta forma poderá aperceber-se facilmente das dificuldades apresentadas por cada um deles 

e tentar as medidas que entender adequadas em cada caso (por exemplo problemas com um 

nível de dificuldade mais adequado). Outro aspecto importante deste módulo reside na 

possibilidade de o professor fornecer, para um dado enunciado, conjuntos de dados de entrada 

e respectivos resultados esperados, por forma a permitir ao aluno uma maior fiabilidade nos 

testes à sua resolução desse problema.  

De seguida passamos a apresentar as funcionalidades presentes no SICAS do ponto de vista do 

aluno, mas que não são exclusivas deste modo, pois também se encontram disponíveis no 

modo professor. 

Modo Aluno 

Como já foi referido, a actividade fundamental de um aluno com o SICAS consiste na 

resolução de problemas que lhe são propostos. O aluno poderá visualizar uma simulação 

animada da sua resolução ou, caso haja, dados de teste facultados pelo professor. 

 

Figura 6 – Exemplo do desenho de um algoritmo 
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No caso da resolução não obter os resultados desejados, o aluno poderá aperceber-se das 

razões desse facto e identificar quais as alterações a introduzir no sentido de corrigir o 

algoritmo. 

O ambiente pode também ser utilizado numa inversão de papéis, podendo ser pedido ao aluno 

para indicar o enunciado de um problema cuja resolução lhe é facultada (e que ele pode 

analisar com o SICAS). 

Assim, o SICAS permite avaliar e individualizar as actividades desenvolvidas pelo aluno. 

Com este conhecimento, o professor pode propor actividades de acordo com os níveis actuais 

de conhecimentos de cada aluno, evitando propor problemas demasiado fáceis ou difíceis, o 

que geralmente se traduz em desmotivação dos alunos. Este aspecto acrescenta um conjunto 

de valores importantíssimos ao sistema educativo tradicional, na medida em que possibilita 

uma actividade de ensino/aprendizagem mais personalizada, contribuindo para que os alunos 

possam aprender ao seu próprio ritmo, aumentando a sua motivação, pois muitas vezes os 

factores que mais contribuem para o desinteresse dos alunos nas salas de aula é a sua total 

incapacidade de acompanhamento dos exercícios que estão a ser abordados.  

A última versão do SICAS é a 2.0. 

Versão anterior v.s. versão (2.0): 

- Os ícones são menores o que faz com que a janela para o desenho do fluxograma seja maior;  

- Refinamentos nas mensagens de erros;  

- Possibilidade de fazer o fluxograma ou o algoritmo (na versão anterior, só a partir do 

fluxograma é que o aluno tinha acesso ao algoritmo); 

- Possibilidade de adaptar a diferentes tipos de linguagem (idiomas). 
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4.1.4 ADELE  

Consiste num agente pedagógico projectado para trabalhar na www em resoluções de 

problemas em cursos na área médica, como diagnósticos clínicos e treino na área de 

traumatologia. As características deste agente são: adaptabilidade, autonomia e pró-actividade.  

Estes agentes, animados, além de facultarem a resolução de problemas, podem aconselhar 

sobre as actividades dos estudantes no ambiente de aprendizagem, podem aumentar a 

motivação do estudante e a sua atenção.  

Para projectar um software de aprendizagem baseado em neste agente, é essencial entender 

como os estudantes percebem um agente pedagógico animado com respeito a dimensões 

afectivas como encorajamento, utilidade, credibilidade, etc. [LES 97].  

Um módulo de um curso, tipicamente, possui os elementos mostrados na Figura 7. Cada 

módulo é centrado em algum caso ou problema, o qual o estudante deve resolver. Primeiro, os 

estudantes recebem uma narrativa instrutiva, em forma textual ou de vídeo, após o 

caso/problema é apresentado ao estudante na forma de simulação bidimensional ou 

tridimensional. São facultados materiais de referência on-line e o estudante pode discutir o 

caso on-line com outros estudantes e com instrutores, utilizando ferramentas de 

teleconferência. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Módulo de um curso 

Para suportar as simulações descritas acima, foi definida uma arquitectura geral 

descentralizada para o sistema, ou seja, existe o servidor central que consiste num servidor 

web, base de dados e administração do curso e o lado cliente, no qual o material do curso é 

mostrado localmente por um software na máquina do estudante, são facultados também, a 

interactividade e as capacidades de ensino inteligentes. A base de dados inclui informação 

sobre o estado de cada estudante. O servidor web age como uma interface entre o software do 

lado cliente e servidor central. Quando os estudantes iniciam ou terminam uma sessão no 

computador, o software cliente automaticamente notifica o servidor central. 
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O software cliente foi construído a partir de um browser6 web convencional. O material de 

referência é armazenado em páginas HTML e acedido localmente. A interactividade é 

implementada na linguagem Java incorporada nas páginas web. Os aspectos mais sofisticados 

do software cliente é que ele apresenta e analisa estudos de caso, permite ao estudante 

explorar o caso, examinar o paciente de diferentes formas e colectar dados, simular os efeitos 

das suas acções no paciente, monitorar e interagir com o estudante através do agente 

pedagógico ADELE e permitir a inserção de novas lições sem muito trabalho de programação. 

O software cliente é chamado de Virtual Environments for Training (VET) e é composto de 

três partes: 

 Um software de visualização 3D, utilizado pelos estudantes para navegar através do 

ambiente virtual e interagir com os objectos dentro deste; 

 Um software de simulação, que mantém o modelo de estados do dispositivo que é 

simulado e simula os efeitos das acções do estudante; 

 O agente pedagógico ADELE, que monitoriza as mudanças no modelo de estados e das 

acções dos estudantes. A comunicação entre tais partes é feita através de eventos broadcast.  

Ao questionar e examinar o paciente virtual e ao estudar os dados clínicos o aluno poderá 

praticar diagnósticos. ADELE produz a avaliação e uma revisão do progresso do aluno, com 

base no melhor diagnóstico e critérios de custo deste.  

A arquitectura do agente ADELE implementa as seguintes funções: 

 Apresentação do material didáctico; 

 Monitorização do aluno; 

 Feedback; 

 Sugestões; 

 Testes e explicações, adaptando a apresentação do curso ao estudante e informando o 

desempenho do aluno ao servidor central do final da sessão.  

ADELE possui um conjunto de expressões faciais e posturas corporais que representam as 

suas emoções, tais como surpresa e desapontamento. Isso permite que ADELE responda com 

mais “vida” às acções dos alunos (Figura 8). Além disso, baseado nas acções do aluno 

ADELE pode escolher como intervir, oferecer conselhos e fazer um teste ao aluno para 

                                                
6 Programa de navegação. 
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assegurar que este está a entender as implicações ao paciente, devido às suas acções. 

 
Figura 8 – ADELE 

Do ponto de vista do aluno a simulação inclui os seguintes componentes: 

 Uma visão do paciente, em forma bidimensional ou tridimensional; 

 Se requisitado, ADELE informa o aluno sobre o paciente como teste de laboratório, 

resultado da patologia, e são exibidas radiografias, como também monitores do estado 

actual do paciente; 

 Um cronómetro que mostra o tempo que passou ao longo do caso; 

 Uma caixa de ferramentas de manipulação e instrumentos como estetoscópios que 

permitem ao aluno examinar e trabalhar no paciente. 

Um estudo sobre o impacto afectivo da utilização de agentes pedagógicos animados em 

experiências de aprendizagem de estudantes foi realizado em ADELE. O estudo revelou que a 

presença do agente animado pode ter um forte efeito positivo na percepção do estudante no 

processo de aprendizagem.  

4.1.5 AME-A 

AME-A [DAM 99] é um ambiente de ensino-aprendizagem, o qual se propõe ao estudo e o 

desenvolvimento de um sistema educacional interactivo para o ensino à distância, e o ensino 

genérico e adaptável às características psico-pedagógicas do aluno.  
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Características do ambiente: 

 Aprendizagem Estática, a qual é utilizada para classificar o aluno entre ‘N’ possíveis 

modelos psico-pedagógicos e para determinar entre as ‘M’ possíveis estratégias de ensino a 

que melhor se adapta; 

 Aprendizagem Dinâmica, a qual é realizada durante a interacção do aluno e será 

utilizada para corrigir falsas concepções a respeito do aluno inferidas pelos demais agentes 

actuantes no processo de ensino-aprendizagem. 

Os agentes que actuam no ambiente estão distribuídos em dois processos: o de ensino e o de 

aprendizagem. Os agentes são autónomos porque as actividades que eles executam não 

necessitam de supervisionamento externo constante e, não existe uma autoridade central para 

controlar todas as interacções entre os mesmos.  

Características dos agentes: 

 Autonomia; 

 Colaboração; 

 Habilidade social; 

 Adaptação. 

A análise deste ambiente mostrou a possibilidade da utilização de múltiplas estratégias de 

ensino, seleccionadas em função de parâmetros que o agente Selecciona_Estratégia recebe de 

outros agentes. Este trabalho foi importante, pois reforça a ideia de estratégia de ensino em 

função de um modelo diferenciado de aluno. 
Agente

Aprendizagem_Não_Super
visionada

Agente Ferra-
mentas_Para_Professor

Promove_InteracçãoAgente Humano

Agente Modela_Aprendiz

Agente
Selecciona_Estratégia

Agente
Orienta_Aprendizagem

Agente
Orienta_Avaliação

Agente
Analisa_Aprendizagem

 
Figura 9 – Ambiente AME-A 
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4.2 Normas e padrões para STI 

À semelhança da evolução de outros domínios da informática em geral, a sequência de 

desenvolvimento do estado da arte passa por três fases quando a tecnologia vinga neste meio. 

Primeiro surge como elemento inovador apresentando um ou outro trabalho de carácter 

académico que abre caminho numa dada área em particular. Depois alastra ao domínio da 

investigação e explode em múltiplas variações de produtos sobre o mesmo tema. E por último, 

após entrar na era da maturidade, dá origem a esforços de normalização a fim de permitir um 

desenvolvimento integrado das diferentes frentes de investigação do tema em causa. 

4.2.1 SCORM 

SCORM representa um conjunto de especificações técnicas com o objectivo de possibilitar a 

partilha de objectos de aprendizagem baseados em tecnologias Web. 

O SCORM assegura assim a reutilização, acessibilidade, durabilidade e interoperabilidade dos 

objectos de aprendizagem, os quais são vulgarmente utilizados em plataformas de E-learning. 

A utilização do modelo SCORM para a estruturação de conteúdos e actividades pedagógicas 

permite a criação de pequenos objectos de aprendizagem, SCO’s (Sharable Content Objects), 

que podem ser combinados entre si para criar uma linha evolutiva de transmissão de 

conhecimentos (percurso de aprendizagem). 

O SCORM tem como objectivos: 

 Padronizar o modo como os conteúdos se relacionam com os sistemas que os 

suportam (sejam eles plataformas de E-learning ou repositórios de conteúdos); 

 Reutilizar os objectos de aprendizagem permitindo ao autor do conteúdo utilizá-lo 

em contextos diferentes. O mesmo conteúdo pode ser incorporado em vários contextos e ter 

várias utilizações (em diferentes disciplinas/módulos);  

 Flexibilizar a aprendizagem uma vez que podem ser construídos vários percursos de 

aprendizagem e estes disponibilizados a diferentes alunos; 

 Portabilidade/migração ao permitir que os SCO’s sejam independentes da plataforma 

de E-learning ou do repositório utilizados. Os objectos de aprendizagem podem assim ser 

transportados entre ambientes de E-learning de diferentes instituições. 
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Vantagens pedagógicas em estruturar os conteúdos pedagógicos segundo o modelo 

SCORM: 

 Reutilização dos conteúdos pedagógicos em diferentes cenários 

pedagógicos/tecnológicos (característica que estará bastante dependente do próprio objecto 

em si); 

 Portabilidade de pacotes para outras aplicações; 

 Possibilidade de acompanhar e controlar o progresso do aluno ao longo de um dado 

percurso de aprendizagem onde se realizam actividades e se exploram/utilizam conteúdos 

pedagógicos; 

 Devido ao facto de se englobar no objecto um conjunto de meta-informação que 

caracteriza e descreve o próprio objecto, torna-se mais simples o acesso aos conteúdos. 

Objectos que estejam armazenados em repositórios ou outros servidores, poderão ser 

indexados e pesquisados mais facilmente. 

4.2.1.1 Origem do SCORM 

O governo dos Estados Unidos, através do seu Departamento de Defesa, uniu-se à indústria de 

tecnologia, em meados de 1997 para iniciar o movimento pela adopção de um padrão único 

para os sistemas de educação à distância. No início de 1999, ADL (Advance Distributed 

Learning), espécie de um consórcio de pesquisa composto por órgãos do governo norte-

americano e do sector privado, apresentou o SCORM como o padrão ideal por reunir todos os 

padrões disponíveis no mercado. Desde então, o padrão SCORM vem passando por evoluções 

e aprimoramento e já está na versão 1.2.  

4.2.1.2 Alguns produtos actuais baseados no SCORM 

Actualmente cerca de 90 organizações suportam SCORM. 

Alguns sistemas de gestão de aprendizagem com suporte SCORM: 

 Aulanet (não é OpenSource); 

 LearningSpace; 

 MOODLE; 

 Claroline. 
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O SCORM é utilizado na plataforma MOODLE7 de modo a incorporar pacotes de cursos já 

prontos que podem ser adquiridos no mercado (exemplos: cursos prontos sobre informática, 

editores de texto, Web e Internet, cursos técnicos, etc). 

4.2.1.3 Contributo do SABER para o SCORM 

Sendo o objecto dos sistemas tutores inteligentes, essencialmente, a disponibilização de 

ferramentas de ensino orientadas para a exposição de conteúdos de forma homogénea para 

cada aluno, apoiando o professor nessa tarefa (leccionar grupos de alunos em turmas), os 

esforços do SCORM vão no sentido de criar normas para que os trabalhos desenvolvidos nesta 

área possam partilhar conteúdos, ainda que a forma dependa de cada sistema. 

No caso do SABER, a essência está no ajuste dos conteúdos ao modelo cognitivo do aluno, 

pelo que se tenta obter conteúdos e formas de os veicular que se ajustem ao aluno em 

detrimento da homogeneização para grupos de alunos. Neste sentido o contributo que o 

SABER pode oferecer é: 

 Oportunidade ao aluno de criar um ambiente “pessoal” permitindo-lhe uma série de 

configurações no arranque do sistema (notas a atingir a cada disciplina, visual do aluno ao 

longo da aplicação, número de questões apresentadas por cada aula, …); 

 Criar um suporte físico para o perfil do aluno de modo a colaborar de uma forma 

personalizada; 

 Possibilidades dos professores criarem aulas com metodologias pedagógicas variadas 

sobre os mesmos temas. O mesmo tema pode ser apresentado de formas diferentes (como 

por exemplo forma de apresentação teórica, gráfica, científica, lúdica, etc. …) o que vai ao 

encontro da ideia de que não existem dois alunos iguais e por consequência um modo de 

apresentação dum tema para um aluno pode resultar e para outro não; 

 Questionários ao longo do estudo de níveis de dificuldade diferentes. Informação 

existente no perfil que pode ser sempre alterada de acordo com a evolução do estudo do 

aluno. Por exemplo as questões apresentadas ao longo do estudo podem variar de grau de 

dificuldade: o aluno, pode iniciar o seu estudo com o nível de dificuldade elevado mas se a 

classificação obtida não for superior à nota objectivo, o nível de dificuldade baixa. E vice-

versa. 

                                                
7 Ver capítulo 7.2.1 
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4.2.2 Ontologias 

Num mundo onde a integração das tecnologias da informação se opera aos mais variados 

sectores da actividade humana, a necessidade de criação de padrões que regulamentem esses 

esforços de integração são cada vez mais uma preocupação crescente. 

Indo muito além das tentativas de uniformizar o desenvolvimento de sistemas em áreas 

específicas, surge a ideia de poder partilhar, trocar e até de negociar entre sistemas, por vezes 

de domínios completamente distintos. Neste sentido, nasceu o conceito das ontologias. 

Com este conceito, pretende-se alargar a interacção de sistemas heterogéneos não só na sua 

estrutura interna mas também no seu domínio de operação. 

Com a utilização em larga escala da Internet, este conceito veio a tomar mais força havendo 

nos nossos dias muitos trabalhos de investigação sobre este domínio. 

No domínio particular do ensino assistido por computador, nas suas múltiplas variantes, as 

ontologias poderão ter um impacto extremamente significativo no alargamento da dinâmica 

de estudo por parte dos instruendos, na medida em que poderão usufruir através delas de 

conhecimentos que emanam de fontes completamente distintas. 

A título ilustrativo, de uma possível utilização das ontologias com benefícios para os alunos, 

poderá ser o caso de determinadas matérias que são ensinadas em disciplinas distintas (ou em 

anos distintos da mesma disciplina) no mesmo curso ou em cursos distintos, como é o caso, 

por exemplo, dos métodos de conversão de decimal para binário, que é ensinado nas 

disciplinas de introdução à informática, como cultura geral, e que é elemento essencial nos 

sistemas digitais quando se aborda a representação de dígitos numéricos em memória. O uso 

de ontologias, para a definição dos cursos de informática e dos de sistemas digitais (ou de 

electrónica) traria a possibilidade de cruzamento de saberes com benefícios óbvios. 

Contudo, ainda que menos óbvio e menos provável, poderá ser o cruzamento de métodos de 

aprendizagem com outros domínios, como por exemplo especificação de métodos industriais 

e outros. 

Existem alguns esforços de sistemas que baseados em ontologias conseguem tratar de forma 

cruzada com diferentes tipos de informações. De entre estes podemos apontar o polémico 

Wikipedia que se tem vindo a afirmar com um importante portal de consulta nos mais 

diversos domínios. Fazendo uso de ontologias abertas, este sistema consegue integrar 

elementos do conhecimento humano de forma estruturada e cruzada. Aliando ao facto de se 

tratar de um sistema de desenvolvimento livre (aberto a toda a comunidade cibernauta) 

permite um crescimento exponencial no registo do saber humano. 
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Facto assente é por isso que o uso de ontologias pode vir a tornar-se um requisito obrigatório 

no desenvolvimento de sistemas futuros e nos de aprendizagem em particular. 

No nosso sistema, a utilização de ontologias pela natureza do projecto teve de ser relevada 

para os futuros desenvolvimentos, ainda que as apontemos como um potencial foco de 

desenvolvimento de trabalhos de investigação futura. Em particular, a utilização de um modo 

de interface, baseado em ontologias, como a Internet, permite ir muito mais longe do que 

qualquer sistema de aprendizagem alguma vez foi, onde num primeiro passo se poderia 

estudar esse interface com sistemas de bibliotecas abertas (como o já referido Wikipedia) e 

também com motores de pesquisa. 

4.3 Enquadramento do SABER 

Como demonstramos pelo estudo do estado da arte no domínio dos STI, existem imensos 

trabalhos nesta área que tem vindo a ser desenvolvidos desde há vários anos até à data. 

É igualmente facto que embora a diversidade desses sistemas seja grande, continua a existir 

uma falta de componentes nesses sistemas que cubram todos os aspectos relacionados com os 

estágios de aprendizagem dum estudante. 

O principal aspecto onde os sistemas tutoriais falham com mais frequência é nos aspectos 

cognitivos. Há uma maior preocupação em estruturar os temas a ensinar através dos sistemas 

tutores do que na modelação do objecto final desse ensino: o aluno. 

Uma das vantagens do nosso sistema, SABER, é justamente a esquematização de modelos 

comportamentais/mentais do aluno e adequar as estratégias do sistema de forma a ir ao 

encontro do aluno. Trata-se por isso dum sistema que vai realizar uma aprendizagem do 

modelo do aluno, baseando-se na interacção com ele, refinando esse modelo de acordo com a 

resposta aos diferentes estímulos (técnicas) utilizados para a veiculação da matéria que se está 

a apresentar. Pretende-se por isso exceder os limites dos sistemas de apoio que correntemente 

se encontram já implementados nos mais variados domínios.  

Outro aspecto interessante que o SABER pretende implementar é um módulo assistente 

planificador que, tendo os dados referentes aos diversos momentos de avaliação formal que o 

aluno tem de cumprir, a informação da base de dados de conhecimentos a adquirir, e ainda 

baseado no histórico de interacção com o aluno (onde estão registadas todas as matérias que 

foram estudadas, com os resultados da respectiva avaliação pontual, realizada pelo próprio 

sistema) vai efectuar um planeamento estratégico dinâmico, de forma a ajustar a matéria que 

tem de ser aprendida, ao tempo disponível para o fazer e ao modelo de aprendizagem do aluno. 
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Para além disso o nosso sistema é flexível ao ponto de permitir a sua utilização em diferentes 

áreas. Permite também que a qualquer momento o professor inclua no sistema novos materiais. 

Não podemos também deixar de mencionar que o SABER é um sistema que pode ser utilizado 

para qualquer disciplina. 
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5 Especificação de requisitos do sistema SABER 

Tendo por objectivo apresentar-se como uma ferramenta de guia orientada ao modelo 

cognitivo do aluno, para além da óbvia necessidade de apresentação das matérias a estudar, o 

sistema comporta um conjunto de requisitos mais alargado que aqui se apresentam. 

5.1 Requisitos 

Uma das directivas principais do desenho desta ferramenta foi a criação de uma estrutura 

dinâmica e flexível do ponto de vista do utilizador final (aluno e professor).  

O nosso trabalho irá ajudar o aluno a “gerir” o seu tempo de estudo de forma a tomar 

conhecimento, dos conteúdos aprendidos e dos que ainda faltam aprender através de um 

processo dinâmico.  

Módulo
E-Learning

Módulo
Aprendizagem

Real Base de Dados

Interface com o
aluno

Módulo
 Planeador

Interface com o
professor

 

Figura 10 – Arquitectura geral do SABER 
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Como requisitos do nosso sistema temos: 

 Configuração do aluno; 

 Gestão personalizada do estudo de acordo com o perfil do aluno; 

 Planeamento dinâmico do tempo para o estudo do aluno; 

 Aplicação de estratégias pedagógicas de apoio ao aluno; 

 Interacção do sistema com o aluno – questionários interactivos; 

 Histórico do percurso do aluno; 

 Métricas de avaliação. 

5.1.1 Configuração do aluno 

O sistema requer que um conjunto de parâmetros sejam inicializados. Para cada um dos 

parâmetros existe um valor por defeito. Obviamente que com o preenchimento de todos, o 

sistema molda-se mais ao aluno em questão. 

5.1.2 Gestão personalizada do estudo de acordo com o perfil do aluno 

O sistema irá inicialmente planear o tempo que o aluno tem disponível para estudar de acordo 

com o seu horário escolar, actividades, disponibilidades e preferências.  

Do sistema faz parte uma interface para o aluno preencher o seu horário, actividades e 

também as suas preferências de estudo (horário em que o aluno considera ter maior 

disponibilidade e rentabilidade).  

5.1.3 Planeamento dinâmico do tempo para o estudo do aluno 

Através dos testes marcados pelo professor, o sistema, a partir da hora actual até às datas dos 

testes, elabora um plano de estudo para o aluno, individualizado, de forma a este poder 

preparar-se antecipadamente para eles. Este plano tem em conta as preferências e tarefas do 

aluno nessas datas. 

5.1.4 Aplicação de estratégias pedagógicas de apoio ao aluno 

Baseado no histórico do estudo do aluno, aplicando alguns algoritmos de IA, o sistema optará 

pelo melhor método de ensino. 

Esses métodos serão colocados ao dispor do sistema, pelos professores, ao criar as aulas com 

os respectivos conteúdos. Neste processo os professores escreverão aulas presumivelmente 

com metodologias diferentes. Assim, o sistema além de gerir o que o aluno tem para estudar, 

apresenta-lhe alternativas na forma de exposição dos conteúdos. 
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Em relação à progressão do estudo do aluno, esta será determinada pelo aluno: cada aluno 

seguirá o seu estudo baseado no seu ritmo de trabalho. É importante salientar que quantas 

mais forem as metodologias, maior a probabilidade do aluno encontrar uma que seja a ideal 

para si, naquele dado momento do seu desenvolvimento escolar. O número de metodologias 

pedagógicas que o sistema pode comportar é ilimitado e a respectiva natureza é transparente 

ao mesmo, podendo ser por isso alterado pelos professores, dinamicamente, sem prejuízo de 

qualquer das funcionalidades programadas no SABER. 

5.1.5 Interacção do sistema com o aluno – questionários interactivos 

Para que o aluno tenha consciência do que aprendeu, terá à sua disponibilidade algumas 

questões ao longo do seu estudo pelos diferentes conteúdos. Às questões está associado um 

grau de dificuldade. É também da aplicação de algoritmos de IA que o sistema opta pelo grau 

a aplicar (nesta fase ainda não implementado). 

Para apoio à resolução das questões, o professor deverá preencher uma grelha de correcção de 

modo a não só informar se está correcto, como também justificar devidamente a resposta do 

aluno e indicar-lhe os conteúdos que ele deverá rever. 

5.1.6 Histórico do percurso do aluno 

Para saber o que progrediu ao longo do estudo, o aluno tem a possibilidade de recordar as 

questões que respondeu através do histórico mantido automaticamente pelo SABER. É 

visualizado ao aluno por disciplina, os tópicos já estudados e para cada tópico as perguntas 

que o aluno respondeu, qual a pontuação e o grau de dificuldade das questões. Aqui os pontos 

variam entre 0 e 100. 

5.1.7 Métricas de avaliação 

Através de um gráfico, o aluno terá a possibilidade de analisar o seu percurso de trabalho, 

deverão por isso ser apresentados, através de uma métrica, os resultados médios obtidos às 

diferentes questões pelos tópicos de estudo, numa base diária. Esta métrica pode ser 

apresentada por disciplina ou aplicada à totalidade do curso frequentado, apresentando nesse 

caso a média actual de aproveitamento do aluno. 
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5.2 Funcionalidades 

O SABER como ferramenta integrante de aprendizagem aglutina diferentes módulos 

funcionais que vão desde os sistemas gestores de base de dados à aplicação/interface com os 

utilizadores.  

5.2.1 Ferramenta de E-learning escolhida – MOODLE 

O MOODLE é a nossa escolha para ferramenta de E-learning para suporte integrante do 

SABER, pois é uma plataforma que se encontra actualmente em fase de forte expansão e 

divulgação. Outro factor que pesou bastante na nossa escolha foi a portabilidade da 

ferramenta na medida em que pode ser utilizada remotamente em qualquer ambiente ou 

sistema com suporte de acesso à Internet. Correntemente as versões mais divulgadas têm 

aplicabilidade nos sistemas operativos Windows ou Linux mas facilmente podem ser 

adaptadas a outros (macintoch, etc). Para além deste aspecto o que particularmente é aliciante 

é o facto de ser gratuita, de instalação moderadamente fácil e de utilização francamente 

amigável. Por último, os requisitos Software/Hardware associados a ela não são 

excessivamente onerosos. 

5.2.2 Integração das definições do MOODLE no SABER 

A informação necessária ao funcionamento da integração, do SABER com o MOODLE, 

requer configurações iniciais em ambos os sistemas: No MOODLE são criadas as tabelas de 

apoio aos utilizadores, às disciplinas e às respectivas lições; No SABER, são criadas as tabelas 

das preferências, actividades, objectivos, perfil do aluno e dataset. Obviamente que com a 

criação destas tabelas existe a criação de muitas outras necessárias ao funcionamento do 

sistema. 

No MOODLE, para o funcionamento do SABER, consideramos três classes de utilizadores: 

administrador, professor e aluno. 

 

O Administrador tem por missão colocar o sistema apto ao seu funcionamento, daí ser este 

que cria os diferentes utilizadores, atribuindo assim as respectivas permissões: palavras-chave 

e autorizações. O administrador pode também colocar ao dispor dos professores o conteúdo 

de cada disciplina e os conteúdos de cada lição (dados provenientes do Ministério da 

Educação). 
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Figura 11 – Administração dos utilizadores 

O Professor na plataforma MOODLE indica os testes a serem realizados quando achar 

conveniente e pode inserir informação nas suas aulas.  

 
Figura 12 – Inserção de um teste 
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Para adicionar aulas o professor tem uma agenda semanal em que também poderá incluir 

materiais. A configuração das aulas fica ao critério do professor. 

 
Figura 13 – Aulas do Professor 

O Aluno, na plataforma do MOODLE, visualiza os sumários das aulas. E a partir do 

MOODLE, entra no SABER para proceder ao estudo. 

 

Figura 14 – Ambiente do aluno 
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 É importante dizer que no MOODLE também o aluno pode encontrar matérias de acordo com 

a respectiva aula mas não podemos confundir com o estudo pelo SABER: no SABER, o aluno 

tem um plano a seguir (o que o orienta em tempo de estudo) e de uma forma dinâmica 

consegue ir estudando cada tema, respondendo a questões ao longo do estudo o que lhe 

permite saber de uma forma rápida se os conteúdos foram ou não apreendidos. A forma de 

apresentação do estudo será baseada no perfil do aluno. O perfil será actualizado sempre que 

o aluno terminar o estudo de uma dada matéria. 

5.2.3 Diagrama funcional do SABER 

De uma forma funcional, temos o seguinte diagrama: 
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Figura 15 – Diagrama funcional do SABER8 

                                                
8 A nomenclatura utilizada para o desenho é semelhante à dos DFD’s. 
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Legenda 

Nº
Processo

 

Processo – recebe dados de entrada e transforma-os em fluxos de 

saída 

Arquivo Nº

 
Arquivo de dados – armazenamento de dados para posterior acesso 

ENTIDADE

 
Entidade 

Fluxo

 Fluxos de informação – de onde para onde flúem os dados 

 
Aluno 

5.2.4 Estrutura modular da aplicação 

Para a implementação do SABER, dividimos a aplicação nos seguintes módulos: 

 
Figura 15 – Diagrama hierárquico do SABER 

Nota: Nesta fase, o modulo Professor não se encontra ainda em funcionamento. 
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5.2.4.1 Utilizador professor 

No SABER, o professor cria as suas aulas de acordo com os conteúdos provenientes do 

MOODLE, apresentado pelo ministério da educação para cada disciplina. Terá à sua 

disposição um conjunto de opções de modo a configurar as suas diferentes aulas e o seu perfil. 

É importante referir que as opções do professor não estão ainda todas implementadas, ficando 

portanto para melhoramentos futuros 

 

Figura 16 – Menu do professor 
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5.2.4.2 Utilizador aluno 

Aqui o aluno selecciona as opções pretendidas. É importante referir que deverá começar por 

configurar o seu ambiente de trabalho, preencher as suas preferências e as suas tarefas, pois é 

com base nos dados aqui criados que o sistema vai definir o plano de estudo. 

 

Figura 17 – Menu do aluno 

Configuração da aplicação 

De modo a que o aluno se identifique com a aplicação, dividimos a configuração do mesmo 

em três módulos: Configuração do aluno, Preferências e Tarefas. Assim, o aluno pode definir 

algumas variáveis importantes para o decorrer do seu estudo. 

De forma a tornar o sistema adaptável a cada aluno, este tem a possibilidade de definir alguns 

dos seus objectivos. Nomeadamente, classificações pretendidas a cada disciplina, selecção das 

horas desejadas para o estudo, tempo máximo de estudo e tempo necessário para descanso 

entre módulos, preferência de horário para estudo e inserção/actualização de actividades 

semanais. 

Ainda no menu da configuração da aplicação o aluno define o seu tempo máximo de estudo, o 

tempo que considera necessário para descansar ao longo do seu estudo o factor mínimo para a 

criação das suas preferências, o aspecto visual do seu perfil e o número de questões por tópico. 
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O preenchimento dos campos referidos, será a partir do seguinte Menu: 

 

Figura 18 – Configuração do aluno 

Para todos os campos a preencher existe uma opção de ajuda. Essa 

obtém-se ao seleccionar a imagem  (“smiley” animado), sendo 

apresentado ao aluno uma janela com uma descrição sobre o 

respectivo campo. No caso de não existir ainda essa informação, é 

apresentado nessa janela a notificação da inexistência de 

documentação. 

Tabela 4 – saber_ajuda 
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Figura 19 – Menu ajuda – Factor de ajuste para criação do modelo por defeito 

Neste ecrã, o aluno tem à sua disposição uma caixa que permite seleccionar o factor de 

preferência. Este parâmetro é importante para o preenchimento do horário do aluno. É um dos 

valores utilizados para a criação do plano de estudo do aluno. 

 
O factor de preferência é uma variável percentual e varia entre 0% e 100%. Se nada for dito 

aqui, e se nada estiver definido na configuração da aplicação, o factor de preferência será de 

100%, o que significa que o aluno tem disponibilidade máxima para estudar.  

Como já dissemos anteriormente, o sistema tenta “modelar-se” a cada aluno. Como cada 

aluno apresenta um ritmo de trabalho diferente, este poderá informar o sistema qual o tempo 

máximo de estudo em cada bloco e também o tempo que pretende descansar entre cada 

matéria.  

 
Para criar a aplicação mais personalizada, criamos um agente que irá “conversar” com o aluno 

no decorrer do seu estudo. Para tal, o aluno poderá escolher qual o visual desse agente. 
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Se o utilizador não seleccionar nenhum agente, o sistema considera o utilizador sem visual. 

Associado a esta selecção, temos ainda o número mínimo necessário para a aplicação do 

método de aprendizagem, uma vez que estes métodos se baseiam em instâncias tomando 

decisões de grande variância para um número reduzido de casos. 

 
Deste modo, o número mínimo a seleccionar da lista situa-se nos 10 casos. Contudo para se 

poder ter algum comportamento mais acertado, deverá ser largamente superior. 

Para o método de aprendizagem ser executado, o aluno tem de seleccionar o factor de ajuste. 

Esta variável é percentual e toma os seguintes valores: 5%, 10% e 20%. 

 

Por defeito, o factor de ajuste, assume o valor 5%. 

De modo a permitir ao aluno seleccionar o método a utilizar na aprendizagem, o ecrã 

apresenta uma caixa de combinação que permite seleccionar o tipo de método a utilizar: 

Método sequencial, Método ID3_MR e Método poda (método ainda não implementado). 

 

O utilizador inexperiente, pode simplesmente deixar a selecção do método ao próprio sistema 

ou experimentar um dos dois explicitamente. 

Até à criação do primeiro modelo traduzido m regras, é utilizado o 

método por defeito: “Método sequencial”. 

Como já foi referido, o aluno pode seleccionar o método de 

aprendizagem de entre os disponíveis pelo sistema. Essa 

informação é armazenada na seguinte tabela: 

 

Tabela 5 – Parâmetros de configuração - saber_configura 

A cada matéria apresentada ao aluno, está associado um conjunto de questões para o aluno 

responder. O número de questões é variável: varia entre um e o número máximo de questões 

existentes na tabela até ao momento da configuração. O aluno também pode intervir no 

número de questões que pretende responder. Se nada for dito, o sistema apresenta duas 

questões por matéria apresentada. 
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Assim, para cada utilizador pode-se efectuar essa definição de forma individual através dos 

parâmetros genéricos de configuração. 

 
 

Tabela 6 – Exemplo de parâmetros – saber_configura 

De igual forma aparece na tabela de parâmetros o valor de ajuste do modelo para o perfil do 

aluno bem como o número de casos para reactivação. 

 

 

 

 
Tabela 7 – Exemplo de parâmetros – saber_configura 

Para cada disciplina, o aluno define uma classificação objectivo. Esta informação é 

importante para o decorrer do estudo pois será a partir destes dados que o sistema, sempre que 

o aluno estudar, irá validar se o estudo do aluno foi válido ou não. É também a partir destes 

valores que outros processos serão desencadeados nomeadamente o desenho do gráfico para o 

aluno visualizar o desenvolvimento do seu estudo (Menu Métrica).  

 
A tabela de suporte às notas pretendidas 

pelo aluno, é então:  

 

Tabela 8 – saber_util_objectivos 

De igual forma aparece na tabela dos objectivos as 

classificações pretendidas. 

 

Tabela 9 – Exemplo das classificações pretendidas 
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Preferências 

No menu das preferências o aluno tem a possibilidade de definir o 

horário em que tem mais disponibilidade para estudar. A 

disponibilidade é indicada ao sistema pelo factor de preferência 

que varia de 0% a 100% (explicado anteriormente). As 

preferências deverão ser indicadas ao sistema semanalmente. Este 

passo é muito importante pois é a partir da tabela das preferências 

que o sistema desenha o plano de estudo.  

Tabela 10 – saber_tarefas 

 

Figura 20 – Preferências do aluno 

Depois de seleccionar o dia, o aluno define o intervalo de tempo da sua preferência e a 

respectiva importância. O intervalo de tempo varia entre as 00:00horas e as 24:00horas. A 

variável da importância é percentual e varia entre 0% e 100%. A importância é importante 

porque torna o desenho do plano ainda mais personalizado. Se nada for dito o sistema, de 

seguida, consulta o factor de preferência do aluno (tabela saber_configura) e utiliza o valor lá 

definido. A diferença entre o factor de preferência da configuração e das preferências, é que 

enquanto o da configuração diz respeito a todo o estudo, o das preferências faz somente 

referência a um dia e nesse dia a um intervalo de tempo. 
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Tarefas 

Menu semelhante, em termos visuais, ao menu das preferências. O que o distingue é o facto 

de aqui ser exibido o horário escolar do aluno e as actividades que 

ele possa incluir na sua semana de trabalho. O horário escolar do 

aluno é predefinido pela escola através da turma que ele frequenta 

e deverá ser indicado pelo professor no início do sistema. 

Posteriormente, a qualquer momento, o aluno pode incluir 

actividades complementares ao seu horário. O preenchimento 

deste menu é semelhante ao menu das preferências. A diferença 

consiste que aqui, o aluno deve definir a actividade a inserir e não 

existe factor de preferência.  

Tabela 11 – saber_horario 

 

Figura 21 – Tarefas do aluno 
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Plano 

Inicialmente é apresentado ao aluno um mapa com os testes marcados às diferentes disciplinas 

nos oito dias seguintes a contar da data em que o aluno se encontra no SABER. Esta 

informação provém das tabelas do MOODLE. 

 

Figura 22 – Mapa dos testes 

A partir das tabelas criadas nos menus anteriores (saber_util_objectivos, saber_tarefas e saber_horario), 

tabelas criadas no MOODLE (mdl_courses, mdl_course_modules, mdl_course_sections, mdl_event, mdl_lesson) 

e tabelas criadas pelo professor nesta fase ainda manualmente (saber_aulas, saber_metodologias, 

saber_questões, saber_questões_grelha), e nos testes que vão ocorrer nos próximos oito dias, o 

sistema delineia o plano de estudo para o aluno: apresentação ao aluno de um mapa com os 

dias que este tem para estudar e quanto tempo dispõe em cada dia. Nesta fase o planeamento é 

feito de uma forma sequencial. Ou seja, o sistema encaixa nos tempos disponíveis os tópicos 

que o aluno deve estudar. Tem no entanto em conta o tempo máximo que o aluno pretende 

estudar e o tempo que ele também pretende descansar (tabela saber_configura). 
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Figura 23 – Distribuição das actividades 

Para a concretização deste plano, o sistema selecciona o teste 

que vai ser realizado mais cedo, aparecendo portanto os 

tópicos para o estudo do primeiro teste (ou único se só existir 

um). 

A este algoritmo chamamos de “Planeamento zero”. A 

estrutura da aplicação está contudo concebida para poder 

utilizar outros algoritmos aproveitando assim o que a IA tem 

de melhor para oferecer neste ramo. Algoritmos como por 

exemplo os algoritmos genéticos ou o arrefecimento 

simulado, parecem ser a preferência dos programadores de 

aplicações que requerem acções de planeamento, e como tal, 

o sistema poderia beneficiar da aplicação deles neste contexto. 

 

Tabela 12 – saber_plano 
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Contudo, porque não é nosso objecto tratar do planeamento como foco de estudo neste 

trabalho, apresentamos apenas o algoritmo que implementamos “O planeamento zero”. 

planeamento_zero() 

  Dias=data_teste-data_hoje 

  Para dia=1 até dias 

     Ler tabela topicos 

     Para tópico=1 até tópicos 

        Ler horário_tarefas 

        Se tempo_ocupado <> 0 

        Então  

           Ler tabela horário_preferencias 

           Adiciona data, horário, tópico, duracao na tabela  

           plano_distrib 

Depois de delineado o plano, é apresentado ao aluno um mapa com a distribuição das tarefas 

do dia actual até aos próximos oito dias. 

 

Figura 24 – Plano de estudo 
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O aluno pode seleccionar qualquer um dos tópicos, sendo importante referir que se o aluno 

escolher um tópico que tenha tópicos dependentes e que o aluno não tenha estudado, é-lhe 

apresentado um novo quadro com essa informação.  

 

Figura 25 – Menu com o tópico pendente 

Porém, o aluno pode seguir o estudo como entender. O sistema é flexível ao ponto de deixar o 

aluno percorrer o seu caminho de estudo. Tem no entanto o cuidado de o ir informando ao 

longo desse estudo se assim achar pertinente. Ou seja, se o aluno optar pelo estudo de um 

conteúdo mais avançado, o sistema informa o aluno que antes desses conteúdo deverá estudar 

os conteúdos anteriores, indicando-lhos novamente. Mas se o aluno pretender prosseguir com 

o conteúdo que seleccionou, pode fazê-lo. 

Depois de seleccionado o tópico, o aluno tem finalmente acesso à aula. Nesta fase o sistema 

selecciona a metodologia a aplicar à visualização das aulas (teórica, gráfica, jogos…) a partir 

de uma tabela criada pelo professor (ao inserir as suas aulas, selecciona o tipo de metodologia 

que considera ter utilizado e insere essa informação na tabela saber_aulas). 

 

Se as metodologias existentes não comportarem a metodologia utilizada pelo professor, este 

deverá inserir na tabela ao novo tipo de metodologia – saber_metodologias).  
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Tabela 13 – saber_aulas 

 

Tabela 14 – saber_metodologias 

Na selecção da metodologia, o sistema pode ou não aplicar algoritmos de IA:  

 A partir do dataset, criado pelo sistema à medida que o aluno vai realizando o seu 

estudo, é criada uma árvore com as diferentes condições e acções. Para a criação da árvore 

aplicamos um algoritmo de IA (semelhante ao ID3). Obtendo assim a tabela saber_arvore. De 

seguida são criadas duas tabelas de regras, saber_regra_input  e saber_regra_output. É a partir da 

consulta a estas duas tabelas que obtemos a metodologia a aplicar.  

 Se não existirem as tabelas de regras, o sistema aplica o método sequencial (algoritmo 

explicado mais à frente) para obter assim a metodologia ideal. 

 

 

Figura 26 – Exposição de uma aula – exemplo 



SABER – Sistema de Aprendizagem Baseado no Ensino Real 60 

 

Para cada matéria é apresentado um conjunto de questões (o total de questões é definido pelo 

aluno na configuração), estando associado a essas questões um grau de dificuldade. 

O grau de dificuldade das questões é variável. No início do estudo, o 

sistema consulta a tabela dos objectivos do aluno de forma a 

seleccionar o grau de dificuldade. De acordo com os objectivos 

pretendidos pelo aluno à disciplina, o sistema consulta a tabela do 

grau de dificuldade, saber_nivel, e selecciona o grau de dificuldade a 

aplicar às questões.  

Tabela 15 – saber_nivel 

Ao longo do estudo, o sistema pode considerar que o grau deve ser alterado: se o aluno 

responder correctamente o sistema adopta nas questões seguintes por um grau de dificuldade 

superior; caso contrário, diminui o grau de dificuldade. Na selecção do grau de dificuldade o 

aluno não intervém. O que ele pode fazer é alterar as classificações pretendidas às disciplinas 

em que se encontra inscrito. 

 

Figura 27 – Questões sobre a unidade 

As questões são também inseridas pelo professor. A todo o momento, o professor pode inserir 

novas questões. Basta fazer referência ao tópico das questões. Qualquer professor pode inserir 

questões nas respectivas tabelas. As questões dividem-se em dois tipos: escolha múltipla e 
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resposta de desenvolvimento. Para o armazenamento dos dados, utilizamos seguintes tabelas: 

saber_subtopicos_quest  e saber_quest_dificeis9.  

 

Tabela 16 – saber_subtopicos_quest 

 

Tabela 17 – saber_quest_dificeis 

Ao responder às questões que são colocadas ao logo do estudo, se o aluno não responder 

correctamente o sistema informa o aluno dos tópicos associados a essas questões e, se o aluno 

pretender poderá optar por estudar esses tópicos.  

Para o armazenamento das questões, são criadas duas novas tabelas, saber_al_subtopicos e 

saber_al_subt_desc. 

                                                
9 Embora o nome da tabela contenha a palavra “difíceis”, não significa porém que este tipo de questões é mais difícil, pois o grau de dificuldade é outro parâmetro e 

existem perguntas fáceis e difíceis dos dois tipos aqui apresentados. 
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Tabela 18 – saber_al_subtopicos 

 

Tabela 19 – saber_al_subt_desc 

As questões são seleccionadas aleatoriamente. O sistema não repete questões ao aluno 

enquanto houver questões ainda não visualizadas, referentes ao tópico em questão. 

O estudo fica concluído quando o aluno responder correctamente às questões desaparecendo 

portanto esse conteúdo da tabela saber_activ_aluno que contém os conteúdos a serem estudados.  

Também para apoio ao desenvolvimento do estudo do aluno o 

professor preenche para cada questão uma grelha de correcção, 

saber_questoes_grelha, que tem por objectivo justificar 

convenientemente todo o tipo de respostas do aluno e também 

orientá-lo no que ele pode ainda rever.  

 

 

Tabela 20 – saber_questoes_grelha 
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Figura 28 – Correcção das questões 

Ao pretender visualizar a correcção, o aluno pode neste ecrã (Figura 28) optar por quatro 

caminhos: 

 Visualizar a explicação pelo professor; 

 Repetir os conceitos (opção visível só quando o aluno não atinge os objectivos 100%); 

 Prosseguir os estudos; 

 Voltar ao menu com os tópicos ainda por estudar. 

Visualizar a explicação pelo professor 

De modo a ajudar o aluno a perceber o que de facto errou, o sistema mostra-lhe os 

comentários do professor em relação à sua resposta. Esses comentários encontram-se na 

tabela saber_questões_grelha. 

Aqui também, se o professor achar conveniente, serão visualizados os comentários que o 

professor achar conveniente para a explicação da correcção  
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Figura 29 – Explicação das respostas do aluno 

Na tabela saber_questoes_grelha, a classificação varia entre 0% e 100% de modo a permitir ao 

professor definir classificações diferentes de acordo com as respostas (mais completas e 

menos completas). Se a classificação da questão for superior a zero, o sistema converte essa 

classificação para o respectivo valor  

Para a conversão dos pontos, o sistema converte a pontuação existente na grelha da respectiva 

pergunta pela seguinte fórmula: 

 

pontosgrelhaquestoessaber
grelhafinalnota

.__
100__ =  

 

De seguida, converte nota_final_grelha para a nota real da questão: 

 

grelhafinalnota
pontosquestsubtopisaberquestaofinalnota

__
.cos____ =  
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Se o professor entender que o aluno deverá rever alguns conteúdos, então será visualizado a 

este, uma tabela com os conteúdos a rever para conseguir responder correctamente às 

questões. Essa informação encontra-se armazenada na tabela saber_topicos_depend (tabela criada 

pelo professor). 

Repetir os conceitos 

Sempre que o aluno não acerta nas questões colocadas, tem a possibilidade de rever a mesma 

matéria. Nesta situação, são aplicados algoritmos de IA de forma a alterar a metodologia. 

Assim, o aluno revê a mesma matéria mas com metodologia diferente (se o aluno já percorreu 

todas as metodologias, o sistema selecciona uma aula mas de outro professor). 

Prosseguir os estudos 

De modo a permitir ao aluno, alterar a matéria a estudar, o sistema permite-lhe mudar de 

matéria, mesmo não tendo concluído com sucesso o estudo da matéria anterior. 

Histórico 

Como dissemos anteriormente, nem todos os alunos aprendem da mesma forma.  

À medida que o estudo prossegue e sempre que o aluno vai respondendo às questões, vai 

sendo anotado no histórico o resultado desse estudo na forma de uma linha por cada questão. 

Isso constrói uma tabela com a seguinte informação: 

  
Tabela 21 – Questionários respondidos 

A informação mais relevante da tabela para efeitos de aprendizagem é a relação que se 

estabelece para o aluno entre pontos_util (graduados de 0 a 100) e cod_pergid que aponta uma 

pergunta dum questionário de uma dada aula para um dado tópico, leccionada de acordo com 

uma dada metodologia pedagógica. 
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Um simples cálculo dessa média (dividida por 510) permite comparar o desempenho do aluno 

com o que ele pretende alcançar, que se encontra registado na tabela. 

O aluno a todo o momento poderá consultar o que já estudou. Esta opção mostra-lhe as 

questões que ele respondeu, o que respondeu e a classificação obtida. Esta classificação é 

percentual (como são duas questões por tópico, o professor atribui 100% para o 

“completamente” correcto). 

 

 

Figura 30 – Histórico do aluno 

Como se pode ver na Figura 30 à laia de rodapé é apresentada a metodologia que 

proporcionou ao aluno melhor desempenho até ao momento. 

                                                
10 A maioria dos estabelecimentos de ensino utilizam a escala de 0 a 20 valores 
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Métrica 

De modo a mostrar ao aluno a sua evolução, o sistema elabora um gráfico com a percentagem 

dos resultados obtidos ao longo do estudo.  

 

Figura 31 – Métrica de avaliação para uma disciplina 

A opção de métrica projecto por ordem cronológica inversa o desempenho do aluno em barras 

verticais que exprimem a média de aproveitamento diário em função dos elementos de estudo 

que o aluno utilizou nesses dias. Isto permite construir um gráfico que mostra as flutuações ao 

aluno de forma clara, e que por isso são uma valiosa fonte de informação para a orientação do 

estudo. 

Contudo, a flutuação diária não é uma medida fidedigna para se ter uma ideia concreta do 

aproveitamento global e por isso mostra-se uma barra que exprime a média de aproveitamento 

à disciplina em causa. Essa barra (horizontal) serve como uma espécie de nível que permite 

visualmente apontar ao aluno os dias em que o seu empenho foi maior ou menor. 

Para além disso, ainda existe um outra barra horizontal, que exprime a nota objectivo para a 

qual o aluno se propôs trabalhar no início do ano e que, como tal, é o objectivo de todo o 

processo de aprendizagem a uma determinada disciplina. 
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Como a informação é projectada por ordem cronológica inversa (do mais recente para o mais 

remoto) o número de barras (uma por dia) poderia ser excessiva para permitir uma leitura 

prática. Para colmatar este problema, cada barra implementa um controlo que quando 

activado exibe uma caixa de texto com informação mais pormenorizada sobre a própria barra 

(neste caso o dia e a respectiva nota média de aproveitamento). Para além desta medida de 

clarificação dos elementos de apresentação, o aproveitamento ainda se encontra dividido em 

blocos trinta dias. Este particionamento permite apontar, em bloco, até um máximo de um 

mês por ecrã. Os demais blocos, podem ser visualizados através de botões guias, de forma 

paginada para os elementos anteriores ou seguintes ao bloco corrente. 

Por último ainda é apresentada a tabela que define as disciplinas às quais o aluno se encontra 

inscrito, o que permite uma selecção rápida da métrica que se pretende analisar. 

À semelhança do que sucede com as métricas por disciplina, ainda há a hipótese de se ter uma 

ideia global do desempenho no curso – a métrica Global. A forma de operação é idêntica e os 

elementos exibidos tem a mesma semântica. A única diferença é que tanto os valores médios 

por dia, como a nota objectivo, como o nível de aproveitamento, reflecte a média de todas as 

disciplinas em vez do cenário de uma isolada. 

 

Figura 32 – Métrica global de avaliação 
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Nota: A interface apresentada nas duas figuras anteriores tem duas réguas verticais que vão 

desde a classificação mais baixa obtenível até vinte, e que por isso usam um cromatismo por 

analogia que vai do vermelho ao verde esperança. Estas cores têm por função permitir uma 

leitura mais simples do valor associado às barras verticais uma vez que à medida que esse 

número aumenta, aumenta também a dificuldade de leitura dos valores. Assim, por 

associação cromática a leitura é quase imediata. 

5.3 Plataforma de Trabalho 

O SABER, nas condições ideais de funcionamento, deverá correr como um serviço 

disponibilizado por um servidor WEB de forma a poder ser utilizado quer em sala de aula quer 

em casa por alunos e professores. Contudo, poderá funcionar apenas para a sala de aula se 

instalado num ambiente de rede local ou como plataforma para estudo individual.  

No desenvolvimento do SABER usamos a seguinte plataforma: 

5.3.1 Hardware 

 256MB de RAM. 

 300MB de espaço em disco. 

 Processador (Intel Pentium compatível) de frequência superior a 500 MHz (para um 

desempenho mínimo aceitável).  

 Ecrã Super VGA.  

 Monitor com 256 cores ou superior.  

5.3.2 Software 

 Sistema operativo Windows XP (ou compatível); 

 Protocolo de rede TCP/IP; 

 Visualizador Internet Explorer 6.0 (ou superior); 

 WAMP11  –Apache (versão 1.3.33-win32), Mysql (versão 4.1.14 win32) e PHP (versão 

4.4.0 win32); 

 MOODLE (versão 1.5.2).  

 PHPMyadmin (versão 2.6.4) - software que permite administrar a base de dados; 

                                                
11 Download do software:http://www.e-novative.info/software/wamp/wamp_requirements.php 
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5.3.3 Motivos desta escolha  

A escolha do Windows XP (SP2) foi simplesmente por conveniência de desenvolvimento 

(podendo, claro, escolher-se Linux ou qualquer outro sistema operativo que suporte o 

protocolo de rede TCP/IP e que consiga correr uma versão integrada do Apache, MySQL e 

PHP) uma vez que estava já instalado na nossa plataforma e corresponde a muitas das 

configurações domésticas que os alunos do secundário possuem; 

O protocolo de rede TCP/IP por necessidade de instalação do Apache (como servidor http) e 

por vir já integrado no Windows; 

O Internet Explorer 6.0, porque é o instalado automaticamente com o SP2 do Windows XP. 

O Apache por ser o servidor HTTP dos mais divulgados pela Internet cuja instalação e 

distribuição é gratuita inserindo-se no conceito de OpenSource, e que integra uma série de 

funcionalidades necessárias às ferramentas de E-Learning (a escolhida e em geral) como 

suporte para PHP, MySql entre outras. 

O MySql como sistema gestor de base de dados por ser de distribuição gratuita, à semelhança 

do Apache, e por ser uma solução integrada com ele sobejamente testada nos inúmeros 

servidores de que dispomos nos nossos dias na Internet. 

O PHP devido à semelhança da sintáctica com o C e por estar largamente divulgado em 

várias plataformas de servidores WEB. 

O MOODLE por ser uma ferramenta OpenSource o que facilita a ligação ao nosso sistema e 

permite ainda alterações esporádicas ao próprio MOODLE. 

PHPMyadmin sendo um administrador da base de dados, serviu de apoio aos testes realizados 

ao logo do desenvolvimento do sistema.  
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Esquematicamente consideramos assim a nossa plataforma: 

 

Figura 11 – Plataforma do SABER 

5.4 A aprendizagem simbólica automática no SABER 

A aprendizagem simbólica automática é um processo que neste contexto nos permitirá 

determinar as variações de metodologias pedagógicas para ajuste do estudo do aluno em 

função dos objectivos que o mesmo se propõe alcançar. 

Tendo a máquina a possibilidade de avaliar o rendimento do aluno face ao tipo de aulas que 

ele está a seguir, através duma estrutura que implemente um diário/histórico, existe a 

possibilidade de procurar padrões identificáveis que por sua vez poderão ser aplicados para 

prever as metodologias pedagógicas que melhor teoricamente (de acordo com o modelo 

gerado) resultariam melhor mediante as condições particulares em que o aluno vai estudar. 

O cenário que o SABER implementa é particularmente adequado a este tipo de algoritmos na 

medida em que após a geração dum modelo previsional, baseado neles, e após aplicar esse 

modelo, para determinar as tais metodologias pedagógicas acima referidas, existe a 

possibilidade de aferir o grau de acerto do modelo uma vez que o aluno pode responder a 

questões por cada aula, cujo resultado funcionará como uma métrica para afinação. 
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Por último, estes modelos são baseados em conjuntos de dados de treino, e não em regras 

predefinidas pelo sistema, o que significa que são por isso ajustáveis (em maior ou menor 

grau) ao perfil de cada aluno em particular. 

5.4.1 Aprendizagem supervisionada 

No conjunto de algoritmos existentes à nossa disposição os que fazem mais sentido são os que 

se baseiam na aprendizagem supervisionada uma vez que dispomos de todos os meios para 

esse efeito. 

Como já referimos anteriormente, possuímos o registo do desempenho integral do aluno nos 

meandros do estudo do SABER, com diferentes variáveis descritivas e com o resultado que o 

aluno obteve. Esse registo vai aumentando consoante o grau de interacção do aluno com o 

sistema o que vai alargando a experiência que se pode atribuir ao sistema de diálogo com o 

aluno. 

Isto permite-nos afinar modelos, baseados nas variáveis descritivas (ditas também 

independentes ou ainda atributos), que prevêem o valor da variável objectivo (dita dependente 

ou atributo classe), podendo-se observar por comparação com a descrita nos registos de treino 

o grau de ajuste do modelo e em função disso afiná-lo (o que corresponde ao conceito de 

aprendizagem supervisionada). 

Ainda é possível pela avaliação dos resultados de uma dada previsão implementar algoritmos 

que ajustem o modelo em função da qualidade do acerto. 

5.4.2 Conceito de «dataset» 

Para acerto de linguagem, vamos considerar dataset o conjunto de dados que vai servir de 

treino para o algoritmo a aplicar na escolha da metodologia. 

Esse conjunto de dados, será guardado numa tabela com um conjunto de atributos referentes 

ao estudo do aluno para uma dada disciplina com o respectivo aproveitamento. 

5.4.3 Origem dos dados para o «dataset» 

Como já foi referido anteriormente, o acrescento de informação no dataset tem por base o 

estudo do aluno.  

É o planeamento que dita o guião de estudo de acordo com o tempo disponível do aluno, 

objectivos dele e momentos de avaliação sumativa na escola, ainda que haja algum grau de 

liberdade para o aluno escolher alternativas por mote pessoal. Contudo, o que importa é que 

no momento em que o aluno inicia o estudo de uma matéria em particular e realiza o (s) 
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respectivo (s) questionário (s) associado (s) a essa matéria, temos todos os elementos 

necessários para acrescentar informação ao dataset, nomeadamente o tópico estudado, a hora, 

dia e duração do estudo, a metodologia aplicada e finalmente o resultado obtido. 

Contudo, o resultado obtido tem de ser apresentado ao sistema para que, em função dele, seja 

possível deduzir formas de melhorar o desempenho do aluno face aos objectivos por ele 

propostos. E isso é a base do sistema de previsão de metodologias pedagógicas, uma vez que 

supostamente são elas que resultam bem ou mal para cada aluno. 

A forma como idealizamos essa preparação foi utilizando uma base comparativa entre o 

resultado e a classificação desejada implementando uma espécie de sistema pesagem dos 

resultados. 

Os resultados são determinados pela média das respostas dadas ao questionário de cada tópico 

estudado, registada entre 0 e 100% (uma vez que psicologicamente causa mais impacto sobre 

o aluno) e depois, após redimensionada, pela diferença desta com a classificação que o aluno 

deseja alcançar à disciplina (neste caso entre 0 e 20). Assim as aulas que corresponderem à 

nota desejada ficam cotadas no dataset com 0 pontos. As que estiverem abaixo ficam com 

pontos negativos (até um máximo de -20) e as que estiverem acima com pontos positivos (até 

ao máximo de 19). 

Isto permite saber as aulas, e por arrasto as metodologias pedagógicas, que estão a resultar 

melhor ou pior com o aluno. 

Para efeito de um novo estudo, olhamos então para a diferença entre a média de 

aproveitamento geral do aluno (redimensionada de 0 a 20) e comparamo-la com a nota que o 

aluno pretender. A diferença é a base de comparação com os resultados obtidos em aulas 

anteriores. Se a média estiver abaixo da nota desejada, então obtemos pontos negativos e as 

aulas devem a partir daqui ser dadas com metodologias que resultem em pontos positivos de 

igual valor absoluto. 

Basta por isso lançar ao sistema, no acto anterior ao estudo, um pedido de previsão da 

metodologia que resulta na variação que se pretende alcançar. O resto é com o método 

utilizado de machine learning. 

5.4.4 A aprendizagem do perfil do aluno 

O modelo de aprendizagem implementado, enquadra-se numa aprendizagem supervisionada 

que permite ao sistema aprender com o desempenho do utilizador.Uma vez que não é nosso 

alvo a determinação do melhor método de aprendizagem aplicável ao nosso contexto, 
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limitamo-nos a criar a estrutura necessária para a aplicação da maioria dos métodos de 

classificação, concretamente os traduzíveis em regras. 

Desta forma existe a possibilidade de incorporar numa fase posterior uma panóplia de 

métodos e posteriormente avaliar o grau de adaptabilidade ao estudo individual dos alunos 

através de comparação de resultados. 

Neste estágio de evolução, optamos por criar apenas a estrutura base de suporte à emanação 

de resultados em forma de regras e um método de classificação adaptado ao nosso problema 

para análise de evolução simples. 

Numa fase mais evoluída do projecto, com outros modelos de classificação, o aluno poderá na 

configuração inicial seleccionar o método que pretende utilizar para melhor conseguir 

alcançar os seus objectivos, o que poderá ser informação adquirida pela experiência do 

utilizador. 

5.4.4.1 Indicação dos métodos aplicáveis 

Sendo objectivo deixar que livremente se possam acrescentar novos métodos de 

aprendizagem numa fase posterior, sem estarem codificados de 

forma fixa dentro do sistema, foi criada a seguinte tabela: 

Por cada novo método que se pretenda introduzir, acrescenta-se um 

registo a esta tabela sendo automaticamente atribuído um número 

sequencial ao método e manualmente o texto descritivo.  

Tabela 22 – saber_metodos 

5.4.4.2 Activação dos métodos  

A activação do método escolhido 12só faz sentido a partir dum 

número mínimo de respostas necessárias, existentes no dataset 

(devidamente formatadas e extraídas dos questionários), para 

começar a desenhar o perfil do aluno. Como já foi dito 

anteriormente, embora o mínimo seja 10 respostas o ideal é que 

esse número seja mais elevado.  

Tabela 23 –saber_activacao 

                                                
12 Neste contexto entendemos activação por criação ou recriação do modelo do perfil do aluno de acordo com o método de aprendizagem seleccionado. 
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Na implementação, a activação dos métodos ocorre esporadicamente nas seguintes situações: 

 Alteração das classificações pretendidas às disciplinas em que o aluno se encontra 

inscrito (Figura 18); 

 Alteração do método de aprendizagem (Figura 18); 

 Não existindo ainda modelo, o número de linhas ultrapassa o número mínimo para 

criação de modelo. 

Ocorre ainda normalmente quando: 

 Número de linhas adicionadas ao dataset, após a criação do modelo, corresponda a 

uma percentagem de linhas superior ou igual ao factor de ajuste do modelo ao perfil do 

aluno; 

É, principalmente, a partir desta tabela, a de activação, que fazemos o controlo da activação 

do método seleccionado. Por cada linha que seja lançada no dataset, será incrementado numa 

unidade o atributo acresce_dataset.  

Nesse momento, é calculado o factor de ajuste do modelo ao perfil do aluno e comparado com 

o respectivo parâmetro de configuração (já mencionado acima), de acordo com uma simples 

fórmula percentual: 

 

ajustefactor
datasetlinhas

datasetacresce _
_

100_ ≤∗  

 

Sempre que essa variável atingir o valor do conteúdo do atributo linhas_dataset, então o 

método volta a ser executado. 

5.4.4.3 Transcrição dos modelos gerados para regras 

A escolha da utilização de regras deve-se ao facto de que são independentes da maioria dos 

modelos, o que nos dá mais flexibilidade para a escolha desse modelo. Obviamente que isto 

implica a utilização de modelos que sejam conversíveis em regras o que exclui por exemplo 

as redes neuronais.  

O suporte às regras é assegurado por uma estrutura de duas tabelas, uma para armazenar a 

conjunção dos antecedentes da regra e outra para armazenar os respectivos consequentes 

(ainda que neste caso haja lugar a apenas um – a metodologia pedagógica). 
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Tabela 24 –saber_regra_input  

Tabela 25 –saber_regra_output 

5.4.4.4 Um caso para previsão 

O sistema elabora um plano de estudo para o aluno de acordo com os testes que este tem para 

realizar. Se o aluno tiver mais que um teste, o sistema, opta por aconselhar o aluno a iniciar o 

estudo pelos tópicos necessários para a realização do primeiro teste. Nesta fase, o 

planeamento é feito de um modo sequencial. Após o planeamento elaborado, o aluno escolhe 

o que pretende estudar e se pretender estudar um tópico que contenha tópicos relevantes para 

a aprendizagem daquele conteúdo, o sistema visualiza ao aluno uma tabela com os tópicos 

que ele deverá antes estudar. Porém, se o aluno pretender, poderá ou não seguir os 

“conselhos” do sistema. Para a visualização das aulas, é consultado o perfil do aluno de modo 

a saber qual a metodologia a aplicar nessa visualização. No arranque inicial, o sistema 

selecciona a primeira metodologia da tabela. Depois, se existirem as tabelas de regras, é 

aplicado o algoritmo de IA para seleccionar a metodologia. Senão, a partir da informação 

existente na tabela do perfil do aluno e na tabela das metodologias, é aconselhada a 

metodologia a seguir. 

5.4.4.5 Generalização das regras 

No arranque inicial do sistema como ainda não existe o dataset, a metodologia a aplicar é 

seleccionada de uma forma sequencial da tabela onde se encontram os conteúdos a estudar 

pelo aluno. 

Se já foi realizado algum estudo, o sistema consulta a tabela perfil do aluno de modo a saber 

qual a última metodologia aplicada. Essa metodologia será novamente aplicada se os 
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resultados obtidos pelo aluno, comparados com os objectivos pretendidos do mesmo, forem 

maiores ou iguais à nota objectivo. Se o aluno obteve resultados negativos ou se os resultados 

obtidos estão abaixo da nota pretendida pelo aluno, o sistema selecciona uma nova 

metodologia, ainda não aplicada ao aluno, da tabela das metodologias. Se todas as 

metodologias existentes tiverem sido aplicadas e o aluno não obteve os resultados 

considerados válidos, então, o sistema selecciona uma metodologia aleatória. O aluno pode 

estudar o número de vezes que pretender. Não existe nenhum limite. 

5.4.4.6 Arquétipo do algoritmo sequencial 

metodo_sequencial() 

  Se tabela perfil_aluno 

  Então  

      procurar a metodologia na tabela perfil_aluno 

      Se classificacao < nota_objectivo 

      Então 

          Verificar se existe nova metodologia na tabela aulas que    

          não figura na de perfil_aluno 

          Se existe  

          Então  

              metodologia_recomendada ←metodologia_encontrada 

          Senão 

            Seleccionar uma metodologia aleatoriamente da tabela  

    perfil_aluno 

      Senão 

        metodologia_recomendada← metodologia_com_maior_classificação 

  Senão 

      metodologia_recomendada ← primeira_metodologia da tabela aulas 
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5.4.5 Algoritmos para aprendizagem de árvores de decisão ou de regras 

O método adoptado por estes algoritmos consiste na divisão recursiva do conjunto de 

observações em subgrupos filhos construindo uma árvore da raiz para as folhas. O principal 

objectivo é obter divisões dos dados que permitam definir grupos homogéneos, relativamente 

à variável dependente. Este processo á caracterizado pela sua repetição até que uma regra de 

paragem seja atingida, a qual pode ser a incapacidade de encontrar novas variáveis que 

permitam divisões dos dados estatisticamente significativas ou um nível máximo de dimensão 

da árvore. 

5.4.5.1 Árvores de decisão 

Método ideal para aprendizagem supervisionada em ambiente de classificação por se tratar de 

um modelo que cria uma estrutura de decisão hierárquica facilmente conversível em regras 

 
Figura 33 – Exemplo de uma árvore de classificação 

A ideia que sustenta a árvore é a de interligar nós através de condições que se reportam aos 

atributos (variáveis independentes) do dataset, que desabrocham em folhas que por sua vez 

correspondem à variável dependente (atributo classe ou em algumas literaturas simplesmente 

classe). 

No exemplo acima definido temos três nós Raiz, A e B e seis folhas. Na prática a conversão 

desta árvore para regras é quase imediata 

Nó-B Nó-A 

Folha ii Folha iii

Folha i 

Folha iv Folha v Folha vi

Raiz 

Condição1
Condição2

Condição3

Condição4 Condição5 Condição6 Condição7 Condição8
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Figura 34 – Selecção de um ramo da árvore de classificação 

As regras são construídas baseando-se num simples algoritmo de procura em profundidade 

em que abaixo de cada no, no ramo, se concatena a condição à conjunção que define a 

condição global da regra e as folhas correspondem ao (s) consequente (s) da regra. No caso da 

zona sombreada teríamos: 

Se condição1 e condição4 então folha ii 

Na prática para este caso temos seis regras (das quais a primeira já foi indicada): 

Se condição1 e condição5 então folha iii 
Se condição2 então folha i 
Se condição3 e condição6 então folha iv 
Se condição3 e condição7 então folha v 
Se condição3 e condição8 então folha vi 

Contudo, e porque se trata de um sistema de regras hierárquico, apenas a primeira regra será 

activada e essa activação surge por ordem sequencial de visita do algoritmo de procura em 

profundidade. Ora, esta situação permite uma simplificação das regras excluindo delas as 

condições redundantes (de acordo com o algoritmo anteriormente explicado). Neste caso a 

nossa árvore acabaria por se reduzir ao seguinte conjunto de regras: 

Se condição1 e condição4 então folha ii 
Se condição1 então folha iii 
Se condição2 então folha i 
Se condição6 então folha iv 
Se condição7 então folha v 

folha vi 

Nó-B Nó-A 

Folha ii Folha iii

Folha i 

Folha iv Folha v Folha vi

Raiz 

Condição1
Condição2

Condição3

Condição4 Condição5 Condição6  Condição8
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Esta simplificação permite, como é óbvio, abranger mais situações do que as inicialmente 

propostas pela árvore mas, alargando o domínio de respostas da árvore ao universo global 

possível pelas combinações das variáveis independentes. 

No caso do exemplo ilustrativo acima referido a simplificação de regras abateria sempre a 

condição da ramificação mais à direita de cada nó: 

 
O algoritmo correspondente poderá ser o seguinte (numa implementação recursiva): 

constroi_regras(condicao,arvore) 

  Se arvore=folha  

  então 

     adiciona_regra(Se condicao então valor(arvore)) 

  Senão 

     Para ramo=1 até ramos(arvore) 

        Se ramo ramos(arvore)  

        então  

           condicao_ramo=condicao E condicao(arvore,ramo) 

        Senão  

           condicao_ramo=condicao 

        constroi_regras(condicao_ramo,ramal(arvore,ramo)) 

Nó-B Nó-A 

Folha ii Folha iii

Folha i 

Folha iv Folha v Folha vi

Raiz 

Condição1
Condição2

Condição3

Condição4 Condição5 Condição6 Condição7 Condição8
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5.4.5.2 ID3 – Iteractive Dichotomizer 313 

Muitos são os algoritmos de classificação que elaboram árvores de decisão. Não há contudo 

uma forma universalmente melhor que todas as outras para definir qual o melhor algoritmo 

pois que se tem vindo a provar o desempenho dos algoritmos dependem muito da natureza 

dos dados que se lhes aplica. De resto, cada algoritmo necessita de assumir uma 

particularidade específica sobre os dados que claro, pode ser distinta da realidade 

A título de demonstração da aplicabilidade destes algoritmos baseados em árvores, optamos 

por estudar o ID3 e adaptá-lo ao nosso sistema. 

Este método consiste num processo de indução14 de árvores de decisão onde a árvore é 

realizada de cima para baixo (top-down), com o objectivo de escolher sempre o melhor 

atributo para cada nó de decisão da árvore. 

É um processo recursivo que após ter escolhido um atributo para um nó, começando pela raiz, 

aplica o mesmo algoritmo aos descendentes desse nó, até que certos critérios de paragem 

sejam verificados. 

Em cada nó usa-se um dos atributos ao qual se dá o nome de atributo de partição. Como se 

alcança um nó através do percurso descendente da raiz até ele, os atributos de partição dos nós 

hierarquicamente superiores não fazem parte da lista de atributos utilizáveis para a 

determinação do aplicável ao nó. 

A escolha do atributo de partição é concretizada tendo em conta um critério que neste caso é o 

Ganho de Informação.  

Esta é uma medida que, por sua vez, se baseia na entropia. Esta última consiste no seguinte: 

Se tivermos um conjunto de vários exemplos S e um conjunto de n classes iC , onde 

{ }ni CCCCCC ,...,,: 21=∈ , sendo ( )iCp  a probabilidade da classe iC  em S , então a entropia 

( )Cε  do conjunto S , é a homogeneidade deste, traduzida na seguinte igualdade: 

 

( ) ( ) ( )( )i

n

i
iC CpCp 2

1
log×−= ∑

=
ε  

 

                                                
13 Quinlan, 86 

14 Processo de raciocínio que nos permite obter informações sobre um todo, a partir de resultados observados em uma parte deste todo. 
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A entropia é uma medida aplicável à partição de um espaço de probabilidade, medindo quanto 

esse espaço é homogéneo, ou por outro lado, quanto maior a entropia maior a desordem.  

Na prática se o espaço for perfeitamente homogéneo, o atributo classe C   apenas tem uma 

classe 1C   logo a entropia corresponde ao seu valor mínimo: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 01log1loglog 21212

1

1
=×−=×−=×−= ∑

=
CpCpCpCp i

i
iCε  

 

A entropia atinge o seu valor máximo quando as probabilidades no espaço para cada classe 

são iguais, ou seja quando ( ) ( ) ( )
n

CpCpCp n
1...21 ==== . Neste caso exprime o máximo de 

heterogeneidade. Para um atributo classe de duas classes, teríamos ( ) ( )
2
1

21 == CpCp  e 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) =×−×−=×−= ∑
=

2221212

2

1
logloglog CpCpCpCpCpCp i

i
iCε

1
2
1log

2
1

2
1log

2
1

22 =×−×−=  

 

Nota: se utilizarmos atributos classe com mais de duas classes, n classes, a fórmula da 

entropia poderia ser adaptada para utilizar nlog  em detrimento de 2log  transformando a 

entropia numa fórmula genérica ( ) ( ) ( )( )in

n

i
iC CpCp log

1
×−= ∑

=
ε . Assim garantir-se-ia o valor 

1 para a heterogeneidade máxima do conjunto de exemplos face ao atributo classe. Contudo, 

porque nos limitamos a trabalhar com termos comparativos, para comparar entropias esse 

aspecto é pouco relevante sendo suficiente utilizar 2log  ainda que para 2,11log1 2 >>×− n
n

. 

Em termos de curiosidade fica a seguinte tabela: 

n  
n
1log 2  ( ) ( ) ( )( )i

n

i
iC CpCp 2

1
log×−= ∑

=
ε

nn
1log  ( ) ( ) ( )( )in

n

i
iC CpCp log

1
×−= ∑

=
ε

2 -1,000 1,000 -1,000 1,000 
3 -1,585 1,585 -1,000 1,000 
4 -2,000 2,000 -1,000 1,000 
5 -2,322 2,322 -1,000 1,000 
6 -2,585 2,585 -1,000 1,000 
7 -2,807 2,807 -1,000 1,000 
8 -3,000 3,000 -1,000 1,000 



SABER – Sistema de Aprendizagem Baseado no Ensino Real 83 

 

9 -3,170 3,170 -1,000 1,000 
10 -3,322 3,322 -1,000 1,000 
… … … … … 

 

De outro modo, pretende-se saber qual o ganho de informação do atributo A: 

 

)(
#
#

)(),(
)( vAValoresv

v SEntropia
S
S

SEntropiaASGanho ∑ ∈
−=  

 

em que, valores (A) é o conjunto de todos os valores possíveis para o atributo A, e |Sv| é o 

subconjunto de S para o qual o atributo A tem valor v. 

 

{ }sASsSv =∈= |  

 

Nota: No cálculo do ganho de informação, uma vez que o conjunto exemplo S  não tem de 

obrigatoriamente possuir cardinalidade igual ao produto cartesiano dos valores diferentes de 

cada atributo e entre os diferentes do atributo classe (e mesmo que tivesse…), poderá resultar 

em algumas parcelas (do somatório) em que se está a determinar 
k
0log 2  ( k  seria o total de 

elementos nessa parcela). Por este motivo, para simplificação algorítmica podem usar-se 

correcções como é o caso da correcção de Laplace. Esta correcção á feita alterando a fórmula 

de cálculo da probabilidade no espaço de exemplo passando-a de ( )
S
S

Cp i
i

#

#=  

para ( )
1
1

#

#

+
+

=
S
S

Cp i
i  e mantendo a fórmula de cálculo da entropia 

( ) ( ) ( )( )i

n

i
iC CpCp 2

1
log×−= ∑

=
ε . 

 

Desta forma, o Ganho de Informação, mede a eficácia de um atributo em classificar os dados 

de treino, a escolha do atributo mais eficaz – que mais reduz a entropia – faz com que a 

tendência seja a de gerar árvores, que são, em geral, menos profundas com menos nós e 

ramificações. 
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Resumindo, o algoritmo ID3 realiza uma procura ávida (greedy) no espaço das árvores de 

decisão, consistentes com os dados, guiadas pelo ganho de informação e feita segundo a 

estratégia do “subir a colina” (hill-climbing). No entanto, no uso desta estratégia corre-se o 

risco da solução convergir para um óptimo local. 

Para os atributos cujos domínios sejam valores quantitativos, reordenam-se as instâncias, de 

acordo com esse atributo e procuram-se pontos extremos nos quais existe uma mudança de 

valor da classe 

Uma das grandes vantagens do ID3 é a sua grande simplicidade, o seu processo de construção 

torna relativamente simples a compreensão do seu funcionamento. 

A maior desvantagem é que a árvore de decisão produzida é essencialmente imutável – não se 

pode eficientemente reutilizar a árvore sem a reconstruir. Usando este algoritmo para 

actualização, o método tende a produzir uma árvore de decisão que está longe da árvore de 

decisão óptima, impedindo assim a ideia original de reformular a árvore de decisão a partir da 

original. 

5.4.5.3 Evolução ao ID3 para contemplar atributos contínuos 

Visto que o algoritmo ID3 não contempla atributos contínuos, procedemos a um acréscimo ao 

algoritmo ID3 de modo a contemplar também esse tipo de atributos. 

De modo a tratar esses dados, procedemos então à discretização dos mesmos: Depois de 

obtidos todos os intervalos – Tresholds), vamos saber qual dos intervalos apresenta menor 

entropia. Esse será utilizado para dividir o conjunto de dados contínuos utilizando o ponto de 

divisão15 como condição separadora dos elementos.  

5.4.5.4 Método C4.516 

Este algoritmo é uma evolução do ID3 que, entre outras melhorias, combate o problema de 

overfitting17, utilizando um mecanismo de poda.  

O princípio orientador deste algoritmo é o denominado Occam’s razor18, onde havendo dois 

modelos (neste caso árvores) compatíveis com a realidade, o que se deve escolher é o mais 

                                                
15 A divisão é feita de forma a separar os diferentes valores possíveis do atributo em dois intervalos disjuntos. Contudo existem variantes onde se usam mais de dois 

intervalos (tal como nos atributos nominais podem existir mais de dois símbolos). 

16  Quinlan, 93 

17 Ocorre quando o modelo se ajusta de tal forma aos dados que não permite reconhecer padrões. 
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simples. A poda consiste em cortar ramos de uma árvore para criar uma outra de 

complexidade inferior. Existem duas estratégias neste sentido, quando se pressupõe que a 

árvore tem uma complexidade inadequada – pré-prunning19 e o pós-prunning20.  

O algoritmo C4.5 adopta a estratégia o pós-prunning. Podar uma árvore, significa reduzir 

algumas sub-árvores a folhas, ou seja, um ramo da árvore a partir de um determinado nó é 

cortado (transformado em folha). O corte dum ramo da árvore é guiado por um teste 

estatístico que tem em conta os erros num nó e a soma dos erros nos nós que descendem desse 

nó. Assim, para cada nó, a poda só se concretiza se o desempenho da árvore não diminuir 

significativamente.  

Para além do problema overfitting, o C4.5 inclui soluções para problemas concretos e comuns 

do mundo real com: atributos com valores quantitativos, valores omissos e dados com ruído. 

5.4.5.5 Arquétipo de algoritmo recursivo 

Para melhor entendimento da dinâmica do algoritmo vamos defini-lo como uma função 

recursiva ao qual se passam os seguintes parâmetros: 

 cond – selecção a realizar ao conjunto de dados do dataset para a construção da 

árvore a partir dum dado ramo (será vazia para a raiz); 

 atrib – conjunto de atributos a utilizar para a procura do mais discriminante na raiz 

da árvore (ou ramos onde se estiver num dado momento); 

A função, construirá um ramo, que no caso da raiz corresponderá à árvore por inteiro. A sua 

estrutura algorítmica será a seguinte: 

ARVORE(cond,atrib) 

 define domínio dom para cada um dos atributos atrib 
 aplica a condição cond ao dataset para restringir os casos 

 calcula a entropia da classe classeat → ( ) ( ) ( )iclasse

n

i
iclasseclasse atpatpat ,2

1
, log×−= ∑

=
ε  

 se a entropia da classe é nula  
  então acrescenta folha 
  senão 
   ciclo at para percorrer os atributos 

                                                                                                                                                   
18 O Occam’s Razor ou “navalha de Occam” criado por William Occam, dá primazia à escolha de hipóteses menos complexas, compatíveis com a realidade observada.  

19 Pré-prunning ou “Pré-poda”, significa crescer a árvore apenas onde é necessário (realizando a poda durante a construção); 

20 Pós-prunning ou “Pós-poda”, significa crescer a árvore até ao limite e posteriormente cortar ramos desnecessários; 
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    calcula ganho de informação do atributo atrib[at]→ 

)(
#
#

)(),(
)( vAValoresv

v SEntropia
S
S

SEntropiaASGanho ∑ ∈
−=  

   escolhe atributo at correspondente ao máximo do ganho de informação 
   se ganho corresponde a zero 
    então acrescenta folha 
    senão  
     exclui at da lista de atributos atrib 
     ciclo i para percorrer cada valor do atributo at 
      acrescenta ramo na árvore para at=valor[i] 
      constrói subárvore ARVORE( cond & at=valor[i],atrib) 
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6 Executar o SABER 

Passos para executar o SABER: 

 Iniciar com o MOODLE 

o Escrever o nome do utilizador; 

o Escrever a palavra chave; 

o  Seleccionar o SABER. 
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7 Melhorias 

Como trabalhos futuros temos os seguintes pontos: 

 Implementação de um modelo mais sofisticado para a classificação do perfil do aluno 

– utilização de uma ferramenta mais sofisticada de inteligência artificial – implementação 

do algoritmo C4.5 (poda da árvore); 

 Utilização de ferramentas de inteligência artificial para a selecção do grau das 

questões a atribuir ao aluno por cada unidade de matéria; 

 Utilização de algoritmos de IA no desenho do plano de estudo: algoritmos de 

planeamento; 

 Estudo para a utilização de ferramentas de avaliação mais sofisticadas; 

 Implementação de um modulo de interface para o professor – facilidade no 

carregamento de tabelas; 

 Aperfeiçoamento nos menus do SABER: Mais interactivos com o aluno. Este não era o 

principal objectivo deste trabalho, por isso a interface aqui apresentada é bastante simples; 

 Permitir que o aluno consulte o seu perfil, para que ele também, se pretender, tenha a 

possibilidade de seleccionar a metodologia para estudo; 

 Implementação de novos métodos para a classificação do perfil do aluno de modo a 

avaliar o grau de adaptabilidade ao estudo individual dos alunos através de comparação de 

resultados; 

 Questionários globais à disciplina – realizados no MOODLE; 

 Questionários globais à unidade/módulo lectiva; 

 Implementação do SABER numa turma, de forma a avaliar o sistema.  
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8 Conclusões 

Ao abraçarmos o tema dos sistemas computacionais de aprendizagem para o ensino real, 

deparamo-nos com uma escassez de trabalhos nesta área específica que nos motivou a 

prosseguir com maior empenho nesta senda. Hoje em dia nesta área, aprendizagem assistida 

por computador, a principal preocupação dos trabalhos que se encontram vai ainda no sentido 

de apoiar o professor. O SABER tem contudo um objectivo diferente escolhendo centrar-se na 

ajuda e adaptação ao aluno. 

Após o desenvolvimento do trabalho, acima descrito, chegamos a uma ferramenta que 

acreditamos conseguir construir um perfil do aluno, embora ainda elementar, e que tenta, 

explorando-o adaptar-se ao aluno por forma a que as dificuldades possam ser resolvidas 

mediante as estratégias mais apropriadas de acordo com os materiais que são postos ao dispor 

do sistema pelos professores que participam no curso. Ainda que tenhamos a consciência 

plena de que este trabalho está muito incompleto e carente de futuros desenvolvimentos, e 

ainda bem que assim é, acreditamos que o ponto em que se encontra à data da escrita desta 

conclusão, representa um avanço significativo no domínio da aprendizagem assistida por 

computador, e poderá ser uma contribuição relevante para uma nova gama de aplicações no 

domínio da aprendizagem. Só este motivo já é suficiente para que pensemos ter conseguido 

alcançar o objectivo principal do trabalho.  

 

O segundo motivo que nos agrada particularmente, neste momento, é que este trabalho 

permitiria potencialmente mobilizar os milhares de professores do ensino secundário para 

construir e partilhar elementos pedagógicos para benefício de todos – professores, alunos e até 

mesmo encarregados de educação21 

 

O conceito sagrado de um professor para uma turma de alunos22 é de já há muito tempo um 

modelo ultrapassado, que sucessivamente se vem a provar como desastroso. De resto é 

também de longa data que nascem teorias pedagógicas que apontam sucessivamente este 

modelo, como sendo dos mais fracos no desenvolvimento duma aprendizagem de estrutura 
                                                
21 Note-se que Portugal é um dos países da comunidade europeia onde o ensino secundário é mais caro, quer para o Estado quer para as famílias principalmente na fatia 

de despesas associada a manuais escolares. 

22 Muitas com quase trinta alunos 
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sólida. Note-se que não é de todo raro haver alunos que se limitam a justificar os seus maus 

resultados pela falta de empatia com um ou outro professor em particular, ou pelas 

interferências directas dos demais colegas. Pelo que podemos afirmar que continuam a haver 

alunos que alcançam excelentes resultados com as metodologias de ensino tradicionais, mas 

são cada vez mais raros e é à custa de esforços individuais cada vez maiores. 

Este trabalho, permite reunir elementos de forma a que o aluno disponha da experiência de 

milhares de professores na resolução das suas dúvidas através de muitas formas diferentes de 

explicar cada um dos temas, em interacção particular com o sistema, e decorrente da análise 

(elementar embora) do modelo cognitivo do próprio aluno. Por isso pode vir a ser um marco 

inovador na forma de encarar a aprendizagem, e poderá ser um meio de lançar Portugal para a 

nata dos países de ensino de qualidade.  

Trata-se de uma forma, por isso, de aproveitar também o esforço anual, a nível nacional, de 

milhares de profissionais duma forma sistematizada e integrada, com o intuito único de o 

disponibilizar a toda a comunidade escolar, independentemente da sua geografia23 

 

Estes dois pontos, para nós suficientemente importantes para justificar linhas de investigação 

devidamente financiadas pelo Ministério da Educação, são remunerações mais do que 

suficientes para que sintamos ter alcançado os objectivos de base deste trabalho. Se num 

futuro próximo se prosseguir nesta linha de investigação, ou mais tarde, é facto que não está 

ao nosso alcance controlar, mas pelo menos é com satisfação que afirmamos que ficam 

lançadas as bases.24 

 

Em termos de pormenor, analisando o ponto em que se deu por terminada esta tese podemos 

tecer as seguintes reflexões: 

- A abordagem do domínio da aprendizagem assistida por computador, foi realizada com a 

exploração de uma ferramenta de E-learning (o MOODLE) que inicialmente conhecíamos 

apenas superficialmente. Pelo que a sua exploração foi realizada com nível de detalhe 

suficiente que podemos declarar como objectivo alcançado dentro dos pontos deste trabalho; 

                                                
23 Não queremos com esta afirmação ignorar as diferenças de evolução tecnológica entre as várias regiões do país mas sim afirmar que algum dia elas poderão vir a ser 

irrelevantes no aproveitamento do aluno desde que haja uma preocupação em oferecer os meios mínimos necessários em toda a parte para o efeito. 

24 Note-se que a base deste trabalho assenta numa licença sabática para o desenvolvimento de uma ferramenta que se enquadre na melhoria do ensino onde se processa o 

nosso desempenho profissional. 
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- Na procura de ferramentas alternativas, fizemos um estudo com algum grau de profundidade 

envolvendo contactos com várias instituições ligadas ao desenvolvimento de ferramentas de 

ensino que nos permitiram conhecer com a profundidade necessária o domínio de aplicação 

do trabalho; 

- No respeitante à criação duma ferramenta nova, pensamos que o produto que temos neste 

momento, em termos funcionais, ultrapassou os objectivos a que nos propusemos no 

momento em que se começou a traçar as linhas base desta tese, pelo que nos consideramos 

satisfeitos a este nível; 

- Relativamente à exploração de metodologias de ensino, ainda que não tivesse de maneira 

alguma enquadrado nos objectivos iniciais do trabalho, criamos algumas linhas muito 

genéricas que poderão vir a servir de base para uma taxionomia mais séria para rotular 

elementos pedagógicos que possam ser utilizados na aprendizagem dentro do ensino 

secundário25. Tivemos mesmo o cuidado de apresentar algumas dessas metodologias incluídas 

em algumas unidades lectivas (aulas) numa disciplina exemplo; 

- No respeitante à análise do perfil do aluno, exploração do modelo cognitivo no sentido de o 

rotular para melhor enquadramento futuro em matérias diferentes, fomos mais além dessa 

tarefa, criando um sistema que observa integradamente (através de técnicas de machine 

learning) não só esse modelo cognitivo, mas também o modelo comportamental do aluno, 

estabelecendo regras que permitem associar padrões hebdomadários da vida quotidiana dele 

com o seu modelo cognitivo, entregando ao sistema a tarefa enfadonha de as descobrir, 

modelar e aplicar. Pelo que de novo sentimos que cumprimos os propósitos; 

- No tocante à generalidade do domínio, a que pertence o curso ao qual nos propomos obter o 

grau de mestre, os sistemas inteligentes de informática, elaboramos um produto que pode ser 

aplicado em rede local ou em rede de área alargada, servindo-se de técnicas de programação 

distribuída, que tem todas as características de uma aplicação evolutiva, portável e aberta, 

passível de ser aplicada em ambientes heterogéneos quer de hardware26 quer de sistemas 

operativos. Realizamos ainda a criação duma base de dados relativamente aberta que permite 

o registo dos elementos necessários às ferramentas de machine learning de forma integrada e 

transparente quer para os alunos quer para os administradores do sistema (tipicamente 

professores), subtraindo-lhes a necessidade de se inteirarem dos pormenores técnicos 

                                                
25 Predominantemente, mas também noutros níveis. 

26 Todos os componentes de um sistema de computação que tenham a ver com a sua parte física. 
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associados a esta gestão; Também associado a este ponto, podemos referir que realizamos 

uma interface, agradável e funcional ao utilizador com elementos multimédia e outros 

pormenores que enriquecem a ferramenta27. Portanto, podemos com alguma confiança referir 

que a esse nível também cumprimos os nossos objectivos; 

- Ao nível da especificidade deste curso de mestrado, a inteligência artificial e os sistemas 

inteligentes estamos duplamente satisfeitos. Primeiro, porque empregamos no trabalho, após 

um estudo horizontal sobre as várias metodologias da IA, uma das várias metodologias de 

machine learning com resultados comprovados, ou seja as árvores de decisão. Mais, para 

além da implementação dum método em particular, criamos uma estrutura aberta que permite 

o alargamento a outros métodos de machine learning. Por outro lado, criamos no seu todo um 

sistema inteligente capaz de tomar decisões de forma autónoma baseado em métodos da 

própria IA. Por isto, consideramos que cumprimos estes dois objectivos implícitos ao próprio 

mestrado. 

 

No capítulo “melhoramentos” apontamos algumas das muitas possibilidades de 

desenvolvimento futuro deste trabalho, quer pela continuação deste, quer em trabalhos de tese 

paralelos ao mesmo, pelo que consideramos que se trata de um esforço com possibilidade de 

continuação futura e de interesse ao nível do ensino em geral e do secundário nacional em 

particular. 

 

No seu todo, temos razões para considerar que o trabalho realizado satisfez completamente as 

nossas expectativas  

                                                
27 Como exemplo lúdico, podemos referir o emprego dos Microsoft Agents em todos os ecrãs da aplicação mediante a configuração personalizada do aluno; 
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Anexos A - Aulas 

Em anexo, seguem algumas das aulas preparadas para exemplificar o funcionamento do 

sistema. 

A selecção dos conteúdos das aulas foi baseada na planificação da disciplina de Bases de 

Programação do 10º ano, do curso tecnológico de Informática, do Ministério da Educação do 

ano lectivo 2005/2006. 

Seleccionamos a primeira unidade para a fase de testes: Noções básicas. 

Dividimos esta unidade em seis tópicos: 

 Resolução de problemas; 

 Noções de Algoritmo e Programa; 

 Tipos de dados e operações elementares; 

 Prioridades de operadores; 

 Variáveis e expressões; 

 Construção de algoritmos em linguagem natural. 

Como dissemos anteriormente, muitas podem ser as metodologias a aplicar na apresentação 

das aulas ao aluno. Embora o nosso trabalho se baseie no manuseamento de aulas e 

respectivas metodologias, a criação de cada uma delas é da responsabilidade dos professores e 

por isso alheia ao sistema. Contudo, para melhor compreensão do que se entende neste 

contexto por metodologia, apresentamos algumas aulas diferentes para o mesmo tópico (mas 

com metodologias distintas). 

Neste caso, vamos apresentar uma possível abordagem do tópico "Resolução de problemas” 

com uma forma orientada à exposição teórica (Metodologia 1 – Teórica), outra orientada à 

exposição por diagramas – (Metodologia 2 – Diagramas) e do tópico “Noções de Algoritmo e 

Programa” orientada à exposição por exemplos práticos (Metodologia 3 – Pragmática). 
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Resolução de problemas 

AULA número 1 Metodologia 1 – Teórica 

Unidade 1 – Noções básicas 

Tópico – Conceitos e fases na resolução de um problema 

 

Conceitos gerais 

 

 Dados -  Informação automatizada – pode ser sujeita a um conjunto de operações 
repetitivas. 
 Informação – É um conjunto de dados com determinado significado (numérico ou 

alfanumérico), devidamente organizados e que são processados mediante algumas operações 
elementares. 
 

A informação ou é útil ou não interessa: para a informação ser útil, é essencial que os dados 

recolhidos nos conduzam a resultados utilizáveis (Figura 1) 

 

 
 

Figura 1 – Ciclo dos dados 

 

 Informática – Significa informação automática. É a ciência do tratamento racional, 
nomeadamente por processos automáticos, da informação, considerada como suporte do 
conhecimento humano e da comunicação no domínio técnico, económico e social. 
 

Origem da palavra Informática: 

 

Dados Resultados 
Operações 

sobre os dados 
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Informação + Automática 

 

 

        Informática 

 

 Circulação da informação 
 

 

 

 

 

 O que caracteriza os dados? 
 

o Conteúdo 
o Estrutura 
o Tipo 

 

Fases na resolução de um problema 

Resolução de problemas em Informática 

 

Uma afirmação como “calcule a nota mais elevada da turma na disciplina de Bases de 

programação, especifica o que pretendemos. Porém, para ser resolvida por um computador é 

demasiado ambígua pois faltam detalhes, tais como: que notas, onde estão, devem ou não ser 

incluídos alunos ausentes, etc. 

 

Neste sentido a programação de computadores pode tornar-se difícil. No entanto, podemos 

torná-la mais fácil.  

 

 

Classific. 

E 

Entrada 

Processa- 

mento 

Saída 

de 

Utilização 

de 

Recolha 

de 

Pré 

Processamento 

Processamento Pós 

Processamento 
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E como? 

Se subdividirmos um problema sistematicamente em partes mais pequenas e menos 

complexas até compreendermos claramente cada uma das partes podemos, mais facilmente, 

indicar sem ambiguidade os passos (algoritmo) para a solução do problema. 

 

Fases na resolução de um problema: 

1. Analisar o problema 
a. Conhecer o problema: ouvir o problema, entendê-lo, perceber qual o objectivo. 
b. Descrever o problema: subdividir o problema (esquematizar), detalhar. 
 

2. Resolver o problema (algoritmo): escrever passo a passo o raciocínio da solução do 
problema; verificar se não existe ambiguidade.  

 

3. Implementar (codificação): esta fase acontece apenas após o problema estar resolvido 
e consiste em implementar o algoritmo numa linguagem de programação. 

Esquematicamente, temos: 

 

Figura 2- Passos na resolução de um problema 

O “top-down” assume frequentemente uma de duas formas: gráfica, através de caixas 

dispostas hierarquicamente ou narrativa indentada. Os algoritmos também são representados 

de uma de duas formas: português estruturado indentado, ou notação gráfica – fluxograma: 

É de salientar que a dificuldade maior encontra-se nas fases de análise e resolução de 

problema, pois a implementação numa linguagem de programação é “directa” 

Decomposição

(Top-Down) 

Problema  

(enunciado claro e 

preciso) 

Programa 

Estrutura de dados 

+ 

Algoritmo 
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Resolução de problemas 

Aula número 2 – Metodologia 2 – Diagramas 

NOÇÕES BÁSICAS – Resolução de um problema: 

 
Exemplo: 

Dado o custo unitário de um dado produto, variando a percentagem de lucro, saber o preço 

de venda com IVA incluído e a margem de lucro correspondente. 

Problema 

Análise 

Algoritmo 

Codificação 

Problema resolvido 

Descrição do problema 

Especificações de entrada 

Definição do problema 

Especificação de saída 
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ANÁLISE 

Entradas C – Custo unitário – variável numérica 

L – Percentagem de lucro – variável numérica 

V – Valor do imposto – Variável numérica 

T – Taxa de IVA – variável numérica 

Saídas P – Preço de venda – variável numérica 

M – Margem de lucro – variável numérica 

Variáveis C, L, V, T, P, M, – variáveis numéricas 

 

Definição do problema – calcular o preço de venda ao público e a margem de luco. 

Descrição do problema – apresentar de forma visível e legível, no ecrã ou na impressora, o 

valor do preço de venda relacionado com o custo e a margem de lucro. 

 

ALGORITMO 

 

 

Calcular o preço de venda 

Ler custo unitário, percentagem de 

lucro, taxa de IVA

Calcular margem de lucro, 

imposto e PVP

Escrever margem de lucro, valor 

de IVA e PVP
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Tipos de problemas: 

 

 

 

 

 

CODIFICAÇÃO 

 

NOTA 

IMPORTANTE:

 

Codificação do algoritmo no 

programa 

Execução do programa 

Verificação dos resultados 

Não se deve utilizar um programa 

sem o testar 

Não se codificar sem a traçagem 

do algoritmo 

Não se deve fazer o algoritmo 

sem uma boa análise 

Leitura de dados Entrada 

Cálculo de variáveis Tratamento 

Escrita ou saída de dados Saída 

Circulação 
de 

informação 
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Noções de Algoritmo e Programa 

Aula número 1 – Metodologia 3 – Pragmática 

Unidade 1 – Noções básicas 

Noção de algoritmo e programa 

Tópico – Representação e notação algorítmica 

Resumo: 

Para termos um algoritmo é necessário: 

 Ter um número finito de passos; 

 Cada passo deve estar bem definido, sem ambiguidades; 

 Devem existir zero ou mais entradas tomas de conjuntos bem definidos; 

 Ter uma ou mais saídas; 

 Existência de uma condição de fim sempre atingida para quaisquer entradas e num  

tempo finito. 

IMPORTANTE: 

Não se aprendem algoritmos: 

 A copiar algoritmos; 

 A estudar algoritmos. 

 

Só aprendemos algoritmos se: 

 Construirmos algoritmos; 

 Testarmos algoritmos 

(traçagem) 

 

Formas de representação de algoritmos 

 Descrição narrativa; 

 Fluxograma Convencional; 

 Pseudocódigo (também conhecido como linguagem estruturada ou Portugol) 
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Descrição narrativa 

Nesta forma de representação os algoritmos são expressos directamente em linguagem natural. 

Exemplos: 
1. Receita de um bolo 

Receita de bolo: 

Mistura os ingredientes; 

Unta a forma com manteiga; 

Despeja a mistura na forma; 

Se houver coco ralado então despeja sobre a mistura; 

Leva a forma ao forno; 

Enquanto não corar deixa a forma no forno; 

Retira do forno; 

Deixa esfriar. 

 

2. Troca de um pneu furado 

Afrouxar ligeiramente as porcas; 

Suspender o carro; 

Retirar as porcas e o pneu; 

Colocar o pneu de reserva; 

Apertar as porcas; 

Baixar o carro; 

Dar o aperto final nas porcas. 

 

3. Cálculo da média de um aluno a duas disciplinas 

Obter as notas das duas disciplinas; 

Calcular a média aritmética; 

Se a média for maior que nove o aluno foi aprovado 

Senão reprovou 

 

Fluxograma  
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Símbolos utilizados 

 

 

 

Exemplo - Cálculo da média de um aluno a duas disciplinas 

Atribuição 

Decisão 

Saída de dados 

Inicio do programa 

Entrada de dados 

É uma representação gráfica de algoritmos onde formas geométricas 

diferentes implicam acções (instruções, comandos) distintos. Tal 

propriedade facilita o entendimento das ideias contidas nos algoritmos 

e justifica a sua popularidade. 
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Pseudocódigo  

Exemplo – Cálculo da média de um aluno a duas disciplinas 

 

 

Aprovado 

Inicio 

Média >9 

Ler notas 

Cálculo 

da média 

Sim 

   Não Reprovado 

P1[Leitura dos dados] 

    Ler Nota1, Nota2 

P2[Cálculo da média] 

    Media=(Nota1+Nota2)/2 

P3[Impressão] 

    Se Media >9 

    Então  

         Escreve ‘Aprovado’ 

    Senão 

         Escreve ‘Reprovado’ 

P4 [Terminar] 

    Fim 
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Anexos B – Elementos da aplicação SABER 

Ficheiros executáveis invocados pelo SABER 

horarios_preferencias.php

plano_tempo_final.php

configura.php

horarios_tarefas.php

plano.php

saber.php

metrica.php

historico.php

plano_tempo.php

estuda_topico_grau.php
explica.php

 

Figura 35 – Executáveis do SABER 
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Nome do Programa Descrição 

saber.php Menu de arranque 

configura.php Configuração da aplicação do aluno 

horarios_preferencias.php Inserção e actualização das preferências a nível de horários do 
aluno 

horarios_tarefas.php Inserção e actualização de tarefas a realizar com o respectivo 
horário 

plano.php Testes a realizar durante a próxima semana a partir da data 
actual 

plano_tempo.php Desenho do mapa com a distribuição de actividades para os 
sete dias seguintes 

plano_tempo_final.php Apresentação das matérias a estudar com respectivo horário 

estuda_topico_grau.php Apresentação da aula, questões e respectiva correcção 

explica.php Explicação das respostas dadas pelo aluno e possiveis 
conselhos sobre caminhos a seguir no futuro 

historico.php Visualização das questões estudadas e respectivos resultados 

metrica.php Desenho de um gráfico com a visualização do percurso do 
estudo do aluno 

Tabela 26 – Descrição dos ficheiros executáveis 

Nota: Existem outros ficheiros que contém definições globais ou segmentos de código reutilizáveis que não se 

enquadram neste contexto como por exemplo: Geral.php - Conjunto de funções utilizadas ao longo da aplicação 
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Tabelas preenchidas e geridas no MOODLE mas utilizadas no SABER 

Nome da Tabela Descrição 

mdl_user   Informação dos utilizadores: nome e código 

mdl_course  Nome e código das disciplinas 

mdl_event   Actividades das disciplinas 

mdl_user_teachers  Informação sobre os professores: nome e código 

mdl_lesson  Lições de cada disciplina 

mdl_journal_entries   Diário dos utilizadores 

Tabelas preenchidas pelo professor no PHPMyadmin 

Nome da Tabela Descrição 

saber_activ  Tópicos a ensinar por professor com a descrição e duração por 
disciplina 

saber_aulas  Nome dos ficheiros das das aulas para cada tópico de cada professor 

saber_metodologias Metodologias existentes no sistema. 

saber_metodos  Metodos de aprendizagem 

saber_nivel  Níveis das questões e respectivos intervalos de notas 

saber_parametros  Parâmetros de avaliação referentes a cada tópico 

saber_subtopicos_quest  Questões com soluções Para cada tópico 

saber_quest_dificeis  Questões de dificuldade dificil para cada tópico 

saber_questões_grelha  Grelha de correcção para cada questão 

saber_horario  Horário escolar do aluno 

saber_topicos_depend  Dependencias dos tópicos 

saber_topicos_param  Parâmetros relacionados para cada tópico 
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Tabelas criadas pelo SABER 

Nome da Tabela Descrição 

saber_activ_aluno  Tópicos que o aluno tem de estudar para cada teste 

saber_al_subtopicos Questões respondidas por aluno a cada tópico 

saber_al_subt_desc  Respostas do aluno às questões por tópico 

saber_aula_visitada  Aulas visitadas pelo aluno 

saber_configura  Parâmetros de configuração do aluno para o arranque do 
sistema 

saber_dataset   Dados a aplicação dos métodos 

saber_historico  Histórico sobre o estudo do aluno 

saber_horario_tarefas  Tarefas do aluno a realizar durante a semana 

saber_plano  Plano de estudo para o aluno 

saber_plano_topicos  Plano de estudo com os respectivos tópicos a estudar 

saber_regra_input  Regras de Input para a escolha da metodologia 

saber_regra_output  Regras de Output para a escolha da metodologia 

saber_util_objectivos  Nota pretendida do aluno a cada disciplina 

saber_util_perfil  Percurso de estudo do aluno 

saber_arvore  Regras da árvore 
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Anexos C – Software utilizado (algumas curiosidades)  

Apache28 

Servidor de HTTP gratuito para várias plataformas. É um servidor Web de domínio público 

com código fonte aberto. A sua primeira versão foi desenvolvida em 1995. 

O desenvolvimento do Apache foi feito por um grupo de aproximadamente 20 programadores 

voluntários, chamado The Apache Group. Entretanto, como possui código fonte aberto, 

qualquer um pode adaptá-lo às suas necessidades, existindo portanto uma grande biblioteca 

pública para actualização das alterações do Apache.  

A primeira versão do Apache foi desenvolvida para o UNIX, mas hoje já há versões que 

rodam em OS/2, Windows e outras plataformas.  

MYSQL 

O MySQL é uma base de dados relacional bastante conhecida e muito comum em servidores 

de Internet. É bastante fiável, rápida e possui drivers que permitem o acesso a partir de outras 

aplicações ou linguagens. 

PHP 

O PHP é uma poderosa linguagem de programação OpenSource, muito utilizada no ambiente 

WWB. Uma das características mais interessantes é a sua capacidade de se misturar com o 

HTML, tornado assim mais fácil a geração de páginas WEB dinâmicas. Contêm centenas de 

módulos que lhe permitem um variadíssimo leque de funcionalidades, inclusive a interacção 

com outras ferramentas, nomeadamente o Apache e o MySQL. Possui ainda muitas outras 

funcionalidades que a tornam uma linguagem onde é possível executar qualquer tarefa. 

MOODLE 

Informações básicas do sistema  

O MOODLE é um sistema de gestão de aprendizagem (LMS – Learning Management System) 

ou ambiente virtual de aprendizagem de código aberto, livre e gratuito. Os usuários podem 

fazer o download, usá-lo, modificá-lo e distribuí-lo29. Ele pode ser executado, sem nenhum 

                                                
28 Mais informação em: http://gigaflops.tripod.com/page/glossario/A/apache.html 

 

29 Seguindo apenas os termos estabelecidos pela licença GNU GPL  
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tipo de alteração, em sistemas operacionais Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware e 

outros sistemas que suportem a linguagem PHP. Os dados são armazenados em bases de 

dados MySQL e PostgreSQL, mas também podem ser usados Oracle, Access, Interbase, 

ODBC e outros. O sistema conta com traduções para 50 idiomas diferentes, dentre eles, o 

português (Brasil), o espanhol, o italiano, o japonês, o alemão, o chinês e muitos outros.  

O MOODLE continua em desenvolvimento por uma comunidade que abrange participantes de 

todas as partes do mundo. Essa comunidade, formada por professores, pesquisadores, 

administradores de sistema, pedagogos, principalmente programadores, mantém um portal na 

Web30 que funciona como uma central de informações, discussões e colaborações.  

Além das discussões e colaborações disponíveis em inglês e outros idiomas o portal conta 

com relatório de perguntas frequentes, suporte gratuito, orientações para realização do 

download e instalação do software, documentação completa e a descrição do planeamento de 

actualizações futuras do ambiente.  

Histórico  

O sistema MOODLE começou a ser idealizado, no início da década de 90, quando Martin 

Dougiamas era o Webmaster na Curtin University of Technology na Austrália e responsável 

pela administração do LMS, usado pela Universidade naquela época. Martin conhecia muitas 

pessoas, em escolas e instituições, pequenas e grandes, que gostariam de fazer melhor uso da 

Internet, mas não sabiam como iniciar devido à grande quantidade de ferramentas 

tecnológicas e pedagógicas existentes na época. Ele gostaria de proporcionar a essas pessoas 

uma alternativa gratuita e livre, que pudesse introduzi-los ao universo on-line.  

As crenças de Martin nas inúmeras possibilidades da Educação baseada na Internet 

levaram-no a fazer mestrado e doutoramento na área de Educação, combinando a sua 

experiência em ciência da computação com teorias sobre construção do conhecimento e 

natureza da aprendizagem e da colaboração.  

Várias versões do software foram produzidas e descartadas até a versão 1.0 ser aceite e 

bastante utilizada em 2002. Essa primeira versão foi usada para a realização de casos de 

estudos que analisavam a natureza da colaboração e da reflexão de pequenos grupos de estudo 

formados por adultos. Com o crescimento da comunidade de usuários, novas versões do 

software foram desenvolvidas. A essas novas versões foram adicionadas funcionalidades, 

desenhadas por pessoas em diferentes situações do ensino.  

                                                
30 http://www.moodle.org 
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O MOODLE não é usado apenas por Universidades, mas em escolas de ensino médio, escolas 

primárias, organizações, companhias privadas e por professores independentes31.  

Filosofia de desenvolvimento32  

O desenvolvimento do ambiente MOODLE foi norteado por uma filosofia de aprendizagem – 

a teoria sócio construtivista33  

MASH34 

MASH versão 7.3, é um programa da BellCraft Tecnologies, fácil de usar que permite utilizar 

os agentes do software Microsoft Agent. 

                                                
31 A lista de utilizadores do MOODLE pode ser acedida no site http://moodle.org/sites/. 

32 Mais informações sobre a filosofia de desenvolvimento do MOODLE podem ser acedidas a partir do endereço http://moodle.org/doc/  

33 O sócio construtivismo defende a construção de ideias e conhecimentos em grupos sociais de forma colaboradora, uns para com os outros, criando assim uma cultura de 

partilha de significados 

34 Endereço para download do software: http://www.bellcraft.com/mash 
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Anexo D – Sites consultados 

Para cada site, atribuímos uma classificação de acordo com a importância para os STIs:  

* Pouco relevante 

**Razoável 

*** Importante Consultar 

****Muito bom  

 

http://www.aleks.com/about#howdid 

Título: “ALEKS – A better state of Knowledgee” 

Descrição: Site com a descrição pormenorizada deste tutor. 

Classificação: **** 

 

http://www.editlib.org/index.cfm?CFID=16118020&CFTOKEN=25075207&fuseac 

tion=Reader.ViewAbstract&paper_id=11917 

Título: “AUTOTUTOR” 

Descrição: Site com informação sobre este tutor. 

Classificação: **** 

 

http://www.cs.wpi.edu/Research/trg/ 

Título: “WPI – WorCester Plytechnic Institute” 

Descrição: Site onde podemos encontrar datas e locais sobre conferências, workshops, 

eventos do tema de Sistemas Tutoriais Inteligentes. 

Classificação: **** 
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http://www.aaai.org/Workshops/workshops.html 

Título: “aaaai ( American Academy of Allergy, Asthma & Immunology) Conferences” 

Descrição: Informação de conferências e Workshopps nos EUA.  Neste site estão os 

mais recentes Sistemas Tutoriais Inteligentes, apresentados no Workshop na 

Penisiolvânie em Julho do ano corrente. 

Classificação: **** 

 

http://www.latrobe.edu.au/kes/ 

Título: “KES International” 

Descrição: Organização que se dedica à pesquisa de conhecimento na área de sistemas 

de engenharia inteligentes. Promove vários eventos nesta área. 

Classificação: **** 

 

http://www.inf.pucrs.br/~alexz/iaed/avaliando%20STI2.html 

Título: “Avaliação de STIs: Perspectiva da Ciência Cognitiva” 

Descrição: Nesse artigo, é avaliado o PROUST, que é um STI para ensino de 

programação da linguagem PASCAL. Com esta avaliação foi possível aprender como 

alunos rincipiantes aprendem a programar, como ensinar programação e como 

construir STI que realmente ensinem. 

Classificação: **** 

 

http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt20037292359Suporte%20%C3%A0%20aprendiza

gem.pdf 

Título: ” SICAS” 

Descrição: Apresenta um ambiente que permite que os alunos inventem estratégias e 

mecanismos para a construção de algoritmos que resolvam problemas de programação, 

dando pouca atenção aos detalhes sintácticos 

Classificação: **** 
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http://www.ime.uerj.br/~neide/IA_Educ.htm 

Titulo: “Inteligência Artificial e Educação” 

Descrição: Vários conceitos relacionados com os STIs. Apresentação dos componentes dos 

STIs e também dos aspectos a ter em conta para o desenvolvimento de um STI. O autor do 

site, Neide Santos, faz ainda referência aos STIs que existem (1999). 

Classificação: *** 

 

http://www.prof2000.pt/users/folhalcino/tec_educ/site_do/guiao.htm 

Titulo: “Guião para a Produção de um Hiperdocumento Educativo” 

Descrição: Referência à importância das novas tecnologias na educação, nunca 

esquecendo a importância do professor. 

Data do Site: Maio de 2003 

Anexos: Site de Alcino  Simões 

http://WWW.PROF2000.PT/USERS/FOLHALCINO/ 

Classificação: *** 

 

http://www.presidentekennedy.br/resi/edicao03/artigo06.pdf 

Título: “Sistemas Tutoriais Inteligentes- Uma visão geral” 

Descrição: Este artigo apresenta uma breve reflexão sobre os Sistemas Tutoriais 

Inteligentes (STIs) e as áreas de conhecimento que estão a contribuir para melhorar o 

desempenho destes sistemas. 

Classificação: *** 

 

http://www.cs.ubc.ca/spider/conati/ 

Título: “Página de Cristina Conati” 

Descrição: Trabalho desenvolvido na área dos STIs por esta Professora Universitária. 

Classificação: ** 
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http://www.ensinoweb.com.br/docs/Artigo_STI.pdf 

Título: “Um Sistema Tutor Inteligente para um Ambiente Virtual de Ensino 

Aprendizagem” 

Descrição: Apresentação de uma solução tecnológica inovadora em ambientes virtuais 

de ensino relacionada com o papel do Tutor. 

STI representam uma interessante ferramenta para ambientes de aprendizagem. 

Classificação: * 

 

Outros sites consultados 

http://ifets.ieee.org/periodical/vol_2_2000/devedzic.html 

http://wsl2.cemed.ua.pt/uoel/estatica/conteudos/normalizacaointro.asp 

http://www.aaai.org/AITopics/html/tutor.html 

http://www.andes.pitt.edu/ 

http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie2000/papers/319/ 

http://www.dei.isep.ipp.pt/~jsantos/docs/Sebenta-ALG-EST.pdf  

http://www.inf.pucrs.br/tr/tr011.pdf 

http://www.nisled.org/wiki/index.php/Padr%C3%A3o_Scorm 

http://www.uac.pt/~amendes/docs/monografia05arvoreClass.pdf 
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