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Resumo 

O uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação é, nos dias de hoje, mui-

to comum na maioria das escolas do nosso País. Nos cursos profissionais, é pois uma 

prática habitual, uma vez que disciplinas de informática, na óptica do utilizador, fazem 

parte do curriculum dos cursos profissionais há já alguns anos. 

Actualmente, com a integração da disciplina de TIC, resultante da reorganização 

curricular do ensino básico e secundário, tem-se vindo a denotar um maior “à vontade” 

destes jovens relativamente ao uso das TIC, ao familiarizá-los com recursos até então 

considerados para grupos mais favorecidos.  

Mas com a evolução tecnológica e o consequente excesso de informação, são 

colocados novos desafios às metodologias de ensino actuais, nomeadamente com a 

nova geração de aplicativos gratuitos da WEB 2.0.  

É neste contexto que surge o estudo apresentado, que teve como objectivo avaliar 

de que forma, através de ferramentas da WEB 2.0, mais especificamente ferramentas 

de partilha de documentos e de suporte em trabalhos à distância, se pode aumentar a 

motivação e o desempenho dos alunos através do seu envolvimento em tarefas de 

partilha de documentos online e assim facilitar o trabalho colaborativo e cooperativo 

num contexto muito próprio que é o ensino profissional. 

Este estudo foi realizado nas turmas de 10º ano de escolaridade de uma escola 

profissional e consistiu na integração das referidas ferramentas nos conteúdos pro-

gramáticos da disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

Para efeitos da investigação empírica foram realizadas, para além de actividades 

preliminares de contextualização das ferramentas da WEB 2.0, três actividades inte-

gradas nos conteúdos dos três módulos da disciplina de TIC. 

Analisando os resultados obtidos ao longo do estudo, poderemos dizer que o uso 

do Google Docs em contexto escolar proporcionou aos alunos de um curso profissio-

nal momentos de aprendizagem descontraída e informal, aumentando os níveis de 

motivação e consequentemente de participação nas actividades escolares da discipli-

na. Esta ferramenta, por via do estímulo do trabalho em grupo, fomentou o trabalho 

colaborativo e cooperativo e, desta forma, contribuiu para a formação de cidadãos e 

futuros trabalhadores para a sociedade do século XXI. 
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Abstract 

Nowadays, the use of Communication and Information Technologies is very com-

mon in most schools of our country. Therefore, in vocational courses it is a usual prac-

tice since information subjects have been part of the curricula of these courses for 

some years and students acquire skills in basic office tools. 

At present, due to the reorganization of the curricula of secondary and primary edu-

cation, it is noticed that young people are much more at ease with the use of ICTs by 

getting to know resources which were, until then, only used by favoured groups. 

However, with the technological evolution and the consequent excess of informa-

tion, new challenges are launched to the current teaching methodologies, namely with 

the new generation of WEB 2.0.’s free applications.  

The study aimed at evaluating how the use of these WEB 2.0 tools, more specifi-

cally tools to share documents and to support works at distance, can increase students’ 

motivation and performance by involving them in tasks which implied sharing docu-

ments online and therefore making cooperation at work easier in the peculiar environ-

ment of vocational teaching. 

This study was performed in 10th grade classes of a vocational school and con-

sisted in the integration of the referred tools in the curriculum contents of the subject 

Information Technology. 

Bearing in mind the empirical investigation, besides activities to get students to 

know the WEB 2.0 tools, 3 activities were inserted in the contents of 3 modules of the 

subject ICT. 

Analyzing the results got throughout the study, we can say that the use of Google 

Docs at school enabled students to have relaxed and informal moments of learning, 

raising their levels of motivation and consequently  increasing their participation in the 

tasks of the subject matter and also stimulating cooperation due to group work. 
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1. Introdução 

“Embora a tecnologia desempenhe um papel essencial na 
realização da minha visão sobre o futuro da educação, o 
meu foco central não é a máquina mas a mente e, em 
particular, a forma em que movimentos intelectuais e 
culturais se autodefinem e crescem” 

PAPERT, 1985, matemático, fundador do MIT Media Lab. 

 

Dotar os jovens de conhecimentos necessários à realidade actual é uma das finali-

dades do processo de aprendizagem. Assim e acompanhando a evolução tecnológica, 

introduzem-se ferramentas de aprendizagem baseadas na WEB, nomeadamente blo-

gues, wikis, redes sociais, actualmente muito usadas como factor diferencial no pro-

cesso ensino/aprendizagem. Na maioria da vezes estas ferramentas são usadas fora 

da sala de aula, e servem essencialmente de ferramentas de pesquisa, treino de 

entertenimento por parte dos alunos.  

Verificando o crescente interesse dos alunos pela WEB, surge a hipótese de se 

aliar a educação e as TIC, tornando assim necessária uma reflexão sobre como 

podem estas ferramentas aumentar o interesse e desempenho dos jovens em relação 

aos conteúdos leccionados. 

Como conseguem os professores fazer destas ferramentas uma mais-valia? Nos 

diferentes cenários de aprendizagem, como podem estas ferramentas proporcionar 

uma aproximação professor/aluno durante o processo de aprendizagem? Estas são 

algumas das questões abordadas e analisadas ao longo deste trabalho. 

1.1. Objectivos 

Este estudo tem por objectivo avaliar de que forma, através de algumas das ferra-

mentas da WEB 2.0, mais especificamente ferramentas de partilha de documentos e 

de suporte em trabalhos à distância, se pode aumentar a motivação e o desempenho 

dos alunos através do seu envolvimento em tarefas de partilha de documentos online 

e assim facilitar o trabalho colaborativo e cooperativo num contexto muito próprio que 

é o ensino profissional. 
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Como refere Silva (2006), a função social da escola não é simplesmente a sociali-

zação das novas gerações no contexto das novas tecnologias, gerar mão-de-obra 

“formatada” para o mercado de trabalho cada vez mais informatizado, mas sim forma-

ção e a educação do estudante como indivíduo do nosso tempo, formado e adaptado 

aos novos desafios da sociedade. 

Também, neste sentido, Castelles (2005) é da opinião que o uso das ferramentas 

da WEB, como a Internet, altera o método de aprendizagem para “aprender a apren-

der”; outros autores partilham a opinião de que a introdução das novas tecnologias em 

contextos educativos altera o perfil do professor, do aluno e o espaço de aprendiza-

gem. 

Para melhor efectuar este estudo, foram propostas algumas questões iniciais de 

investigação relativas ao nível de conhecimentos/utilização das Tecnologias da Infor-

mação e da Comunicação (TIC) no ensino profissional, nomeadamente das ferramen-

tas da WEB 2.0 

 O uso de ferramentas de partilha de documentos potencializa a motivação e 

consequente aprendizagem significativas no aluno?  

 Que vantagens e/ou desvantagens traz aos utilizadores o uso de ferramentas 

de partilha de documentos? 

1.2. Motivação  

Uma das motivações para este trabalho prende-se com a vontade de pôr em práti-

ca, através do uso das TIC, nomeadamente algumas ferramentas da WEB, actividades 

que potencializem não só uso das TIC, mas também que sejam uma mais-valia na 

realização dos trabalhos de grupo e actividades colaborativas e consequentemente 

proporcionem o sucesso no processo ensino/aprendizagem na disciplina de TIC. 

As gerações nascidas a partir da década de 80, são jovens familiarizados com as 

TIC. Computador, telemóveis, consolas, internet, GPS, são tecnologias que nasceram 

com a grande maioria destes jovens, e de uso generalizado. Estamos assim na pre-

sença de jovens “nativos digitais”. Estes jovens têm as ferramentas ao seu alcance, 

mas muitas vezes, alguns por desconhecimento, outros por iliteracia1 (iliteracia digital, 

                                                 

1
 O dicionário da Porto Editora define iliteracia como: «1. dificuldade em ler e interpretar, e escrever; 2. falta de conhecimentos 

considerados básicos; analfabetismo.» 
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pois têm as ferramentas e não as usam para potenciar a sua performance), não 

potencializam o seu uso.  

Não haverá uma desinformação com o excesso de informação? Este excesso de 

informação não provocará um desinteresse pelos conteúdos que realmente importam? 

Saberão eles usar e tirar partido destas ferramentas da melhor maneira?  

Um dos factores de motivação deste trabalho é poder estimular estes jovens para 

“boas práticas” das ferramentas da WEB no processo de aprendizagem. 

Outro factor de motivação para o desenvolvimento deste projecto, é o desejo de 

empreender actividades lectivas que, de alguma maneira, se apresentem inovadoras e 

por sua vez interessantes e proveitosas para os alunos. Assim a combinação de diver-

sas metodologias pedagógicas (Blended Learning), em diferentes cenários de apren-

dizagem (presencial e à distância), pode ser a chave. 

Este estudo foi integrado nas actividades lectivas da disciplina de TIC de uma 

Escola Profissional da cidade do Porto, onde foram realizadas tarefas usando aplica-

ções da WEB 2.0, mais especificamente de partilha de documentos online, da Google: 

o Google Docs. O contexto prende-se com a prática, a experiência e os interesses 

concretos da investigadora. 

1.3. Estrutura do Relatório Final 

Para uma melhor leitura desta dissertação, organizou-se o Relatório Final em sete 

capítulos.  

No primeiro capítulo é feita uma introdução ao tema em que se baseia o projecto 

realizado e onde se apresenta a contextualização, a motivação e os objectivos do pro-

jecto.  

O segundo capítulo inclui uma contextualização do ensino e do uso das ferramen-

tas da WEB 2.0, mais especificamente o enquadramento destas no ensino profissio-

nal. Foram também abordadas algumas ferramentas de partilha de documentos online 

já existentes, bem como as aplicações práticas destas ferramentas no ensino em 

geral. 

No terceiro capítulo aborda-se o estudo de caso realizado: justificação da metodo-

logia escolhida, a descrição dos participantes e os instrumentos de recolha de dados 
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usados no estudo e, onde são feitas algumas considerações gerais sobre os alunos 

das turmas sujeitos ao estudo. 

No quarto capítulo apresenta-se a descrição das actividades que integraram esta 

experiência realizada com o Google Docs, nomeadamente a organização e desenvol-

vimento das actividades realizadas.  

No quinto capítulo é realizada a apresentação e análise dos resultados dos inquéri-

tos realizados: por questionários (inicial e final) e por entrevista. Também é apresenta-

do neste capítulo o Diário de Bordo, documento onde se relata os acontecimentos 

vividos ao longo do projecto. 

No sexto capítulo, são apresentadas as conclusões decorrentes do projecto, e 

onde foram lançadas algumas questões para reflexão relativamente ao projecto reali-

zado e projectos futuros nomeadamente o que se poderá ainda fazer no ensino atra-

vés do uso das ferramentas da WEB 2.0 no processo de ensino/aprendizagem no 

ensino profissional. 
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2. Estado da Arte 

2.1. A evolução das tecnologias e seu impacto na educação. 

Desde a década de 60 que se aplicam as tecnologias na Educação. Foi com o 

“Efeito Sputinik” que se verificou uma consciencialização de que o processo educativo 

não estava a acompanhar a realidade tecnológica e, assim, surgiu uma necessidade 

de alterar as regras do sistema educativo americano (provocando uma crise curricular 

nos Estados Unidos). Foi desencadeada uma renovação dos projectos curriculares 

como forma de reagirem à “vitória dos Soviéticos”. Foi pois nesta década que se deu 

ênfase ao processo ensino/aprendizagem no seu todo, investigando várias modalida-

des e processos de ensino usando diversas ferramentas entre as quais as audiovi-

suais. Já na década de 80 o processo ensino/aprendizagem, sofre um novo impacto 

com o uso do computador. No séc. XXI, é a internet a provocar um novo impacto sobre 

as questões relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem em rede, abrindo-

se assim novas portas. 

2.2. Construtivismo e o trabalho colaborativo 

A inteligência humana desenvolve-se a partir das interacções mútuas entre o indi-

víduo e o meio. No seguimento das teorias da Jean Piaget (1978) e da pesquisa sócio-

histórica de Lev Vygotsky, as bases do construtivismo assentam no princípio de que o 

homem não nasce inteligente e não tem um papel passivo no seu desenvolvimento, 

antes pelo contrário, ele responde reage aos estímulos externos construindo e organi-

zando o seu próprio conhecimento, de forma cada vez mais elaborada. 

Segundo Papert (1986), na abordagem do construtivismo, o professor deve pro-

porcionar ao aluno a construção do seu próprio conhecimento, através do uso de 

várias ferramentas, entre elas o computador.  

  



Google Docs: uma experiência no Ensino Profissional   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papert defende que o computador pode traduzir-se, na maioria dos alunos, numa 

motivação acrescida para melhorar o desempenho dos alunos, podendo ser assim 

uma mais-valia para o professor. Ainda segundo Papert, o computador deve ser visto 

como uma ferramenta educacional para auxiliar a construção do saber, adaptando os 

princípios do construtivismo cognitivo de Jean Piaget (1978). 

Papert defendia, já na década de 60, que as crianças deviam ter um computador 

na sala de aula – altura em que foi fundador do Laboratório de Inteligência Artificial do 

MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) juntamente com Marvin Minsky. 

Apesar disso, a comunidade pedagógica só passou a incorporar as ideias de 

Papert a partir de 1980, quando ele lançou o livro “Mindstorms: Children, Computers 

and Powerful Ideas” – no qual mostrava caminhos para utilização das máquinas no 

ensino. As escolas começaram a usar computadores, mas isso não representou uma 

mudança na forma de educar. O computador servia apenas como suplemento para o 

papel tradicional de professores e alunos, que é a visão contrária à de Papert. Agora, 

Papert (1980) prevê uma mudança drástica na Educação, e não serão as escolas que 

vão impulsionar essas transformações, mas sim a sociedade e consequentemente as 

crianças. 

  

Figura 1 – As TIC em contexto escolar 
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2.3. A WEB 2.0 

A sigla WEB 2.0 é usada para designar a 2ª geração das ferramentas da World 

Wide WEB. Estas ferramentas da 2ª geração da WEB 2.0 reforçam a importância do 

conceito partilha e colaboração e interactividade entre cibernautas, fazendo assim 

da WEB um ambiente mais dinâmico onde a troca, partilha e colaboração sejam as 

palavras-chave para a organização dos conteúdos disponíveis online. 

 

Figura 2 - Evolução da WEB 

Com a WEB 2.0, dá-se um grande salto no que respeita a“cloud computing”, 

minimizando assim a dependência dos média físicos de armazenamento de dados, 

permitindo ao utilizador o armazenamento e/ou acesso online, de forma pública ou 

restrita. 

A destacar neste alargado rol de ferramentas WEB 2.0: Fóruns, Wikis, Blogues, 

Ambientes Virtuais e Redes Sociais, Social BookMarking, ScreenSharing; Chat, 

Ambientes de Criação e Partilha Online de processadores de texto, folhas de cálculo, 

apresentações de slides e criação rápida de WEBsites, etc.  



Google Docs: uma experiência no Ensino Profissional   8 

2.4. As TIC no Ensino e as ferramenta da WEB 2.0  

 

 

 

 

 

 

 

O processo de ensino/aprendizagem deve, na actualidade e a par das TIC, ser um 

processo construtivo. Assim, o docente precisa de diferentes estratégias e métodos 

para captar a atenção dos alunos e adaptar pedagogias mais centradas nos alunos, 

para que estes construam o seu conhecimento. É aqui que as novas tecnologias da 

educação e nomeadamente as ferramentas da WEB 2.0 podem ter um papel fulcral. 

Aproveitar os benefícios do colectivo, maximizando e concentrando energias resul-

tantes do trabalho colaborativo, parece condição sine qua non. É neste contexto que 

surge o “cloud computing”, mais propriamente no culminar de esforços e sinergias e 

aproveitar a “inteligência colectiva” dos utilizadores (alunos) para produzir benefícios 

de e para os próprios utilizadores (alunos). 

Figura 3 – O Google Docs como ferramenta da WEB 2.0 
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2.5. Contextualização da EPCJC e o Ensino Profissional 

“Segundo o Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de Janeiro de 1989 “O Governo defende 

como um dos vectores de modernização da educação portuguesa a multiplicação ace-

lerada da oferta de formação profissional e profissionalizante, pelo apoio à implemen-

tação de uma rede de escolas profissionais, de iniciativa eminentemente local, com 

aproveitamento articulado dos recursos disponíveis nos vários departamentos do 

Estado.” 

O Ensino Profissional está inserido, segundo o Artigo 19º, da Lei nº 49/2005 de 30 

de Agosto2, nas modalidades especiais de educação escolar - formação profissional. 

Assim, e segundo a orientação vocacional deste cursos, a vertente prática é bem visí-

vel nos planos curriculares e consequentes conteúdos programáticos que os regem. 

Faz todo o sentido que o ensino profissional seja pioneiro em muitas das iniciativas 

decorrentes do Plano Tecnológico proposto pelo actual governo.3 

Neste contexto do Plano Tecnológico - no Eixo 3, medida por destinatário: Investi-

gação e Ensino - as escolas profissionais não poderiam deixar de ser verdadeiros 

agentes de mudança no que respeita ao uso das TIC (Tecnologias da Informação e da 

Comunicação). 

Na generalidade do Ensino Profissional, nomeadamente da Escola Profissional 

Centro Juvenil de Campanhã (EPCJC) já são consideradas e postas em prática como 

linhas orientadoras o disposto no Plano Tecnológico abaixo apresentado: 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Medidas por eixo do Plano 

                                                 

2
 Lei nº 49/2005, DR 166, Série I-A, de 2005-08-30, online, 27-11-2008 

3
 http://www.planotecnologico.pt/pt/planotecnologico/o-que-e-o-plano/lista.aspx, online, 27-11-2008 

javascript:linkFicheiro('7414');
http://www.planotecnologico.pt/pt/planotecnologico/o-que-e-o-plano/lista.aspx
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Figura 5 – Medidas por destinatário 

 

Nesta escola, criada em 1989, talvez por inicialmente ser de informática sempre se 

deu um papel fundamental às novas tecnologias, tentando estar sempre na vanguarda 

e acompanhando os desafios tecnológicos que a nova sociedade lança. 

O grande objectivo da escola é ministrar o Ensino Profissional, bem como promo-

ver outras formas de formação em conformidade com a Lei de Bases do Sistema Edu-

cativo e com a legislação daí derivada, indo ao encontro dos interesses e aspirações 

dos jovens, dos agentes de desenvolvimento local – autarquias, estruturas empresa-

riais e instituições locais – e comunidade em geral. Pretende-se inserir os jovens na 

vida activa, contribuir para a sua formação integral, proporcionando-lhes preparação 

adequada para um exercício profissional qualificado; desenvolver, através de modali-

dades alternativas às do ensino regular, mecanismos de aproximação entre a escola e 

o mundo de trabalho; facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e expe-

riência profissional, preparando-os para uma adequada inserção sócio-profissional; 

promover, conjuntamente com outros agentes e instituições locais, a concretização de 

um projecto de formação de recursos humanos qualificados que respondam às neces-

sidades do desenvolvimento integrado do país, particularmente no âmbito regional e 

local; facultar aos alunos uma sólida formação geral, científica e tecnológica, capaz de 

prepará-los tanto para o ingresso na vida activa como para o prosseguimento de estu-

dos. 
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2.5.1. A EPCJC e o Plano Tecnológico 

No que respeita à Medida “Educação e Formação”, na EPCJC já se colocaram 

em prática algumas destas medidas, nomeadamente: 

Ligações à Internet - com diversos pontos de acesso Wi-Fi, que permitem aos 

alunos acederem à rede sem fios no espaço físico da escola; 

Estimar a capacidade de empreendorismo no sistema de ensino – tem já 6 

laboratórios equipados com 10 computadores com ligação Ethernet e/ou Wi-fi; 

e-escola – pelo 2º ano consecutivo, a adesão dos alunos ao projecto “e-escola” é 

estimulada pela própria escola, bem como a adesão ao “e-professores”; 

Promoção de actividades de estímulo à capacidade de inovar e empreender – 

visitas de estudo/presença em certames no âmbito das novas tecnologias, bem como 

participação em concurso e/ou actividades na área da TIC e Programação 

Facilitar a Utilização de Computadores em Casa por Estudantes – uso da pla-

taforma Moodle, actividades escolares e não escolares, publicação de notas, fóruns, 

etc. 

Actualmente conta com os seguintes cursos: 

 Cursos Nível III 

Curso de Técnico de Informática de Gestão 

Curso de Técnico de Gestão 

Curso de Técnico de Turismo  

Curso de Técnico de Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publici-
dade  

 Cursos Nível II 

Curso Nível II (CEF) de Empregado Comercial (tipo 3) – com duração de 1 
ano 

Curso Nível II (CEF) de Empregado Comercial (tipo 2) – com duração de 2 
anos 
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2.5.2. Algumas considerações gerais sobre o meio sócio-cultural 

dos alunos da EPCJC  

As metodologias de ensino devem cada vez mais ser adaptadas aos públicos-

alvo. Segundo PIAGET (1998), o conhecimento é gerado através de uma interacção 

do sujeito com o seu meio, a partir de estruturas existentes no sujeito. Assim sendo, a 

aquisição de conhecimentos depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como 

a sua relação com o objecto. 

Mas a realidade é que no processo de ensino/aprendizagem, o Ensino Profissional, 

tendo em conta o seu propósito existencial, deve ter um papel fundamental na utiliza-

ção de ferramentas de aprendizagem que reforcem o uso da componente prática.  

Assim, e tendo em conta que a grande maioria dos alunos que procuram o ensino 

profissional vai em busca de uma forte componente prática – uma vez que são alunos 

com alguns problemas de aprendizagem, outros com históricos familiares bastante 

complexos - faz todo o sentido que as escolas profissionais, nomeadamente a EPCJC, 

tenha metodologias diferenciadas, que englobem o uso das ferramentas da WEB 2.0 

entre outras. 

Tendo como exemplo os anos anteriores, a grande maioria dos alunos da EPCJC 

não é oriunda da cidade do Porto, mas sim das cidades e vilas localizadas ao da linha 

férrea - Linha Porto-Caíde-Marco de Canaveses. Esta situação geográfica provoca, 

por vezes, dificuldades na realização de tarefas fora das actividades lectivas (trabalhos 

de grupo, trabalhos de casa, etc.).  

As barreiras geográficas, sócio-culturais e familiares destes alunos podem ser 

minimizadas através do uso da WEB 2.0, uma vez que estas ferramentas podem 

potencializar “a construção do saber” e aumentar a motivação dentro ou fora da sala 

de aula. 

De salientar a taxa de absentismo e de abandono escolar por parte destes jovens 

– principalmente quando atinge a maioridade - que poderá ser combatida, através de 

uma maior componente prática ou de actividades lectivas assíncronas via WEB. 
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2.6. “Computing Cloud”: a nuvem computacional 

2.6.1. O conceito 

O “Computing Cloud” consiste no partilhar ferramentas computacionais, através da 

interligação dos sistemas, semelhantes às nuvens no céu, em vez de estarem instala-

das/armazenadas nos computadores locais. 

A Google e a IBM foram as primeiras empresas a iniciar actividade nesta nova 

fronteira da era digital – a Nuvem de Informação (Information Cloud). 

As aplicações que englobam o “cloud computing” são, normalmente, gratuitas e de 

fácil acesso, uma vez que estão disponíveis online, livre de qualquer direito de pro-

priedade, pelo que a tendência actual é ganhar espaço no mundo digital e usar softwa-

re de livre acesso. 

Uma das empresas pioneiras neste conceito foi a Writely, que uns meses após a 

sua criação foi comprada pela Google. Foi uma das pioneiras ao criar um processador 

de texto online, gratuito. 

A Google foi uma das empresas que deu continuidade a esta área, ao criar agen-

das, correio electrónico de grande capacidade e variadíssimas aplicações complemen-

tares de uso na WEB (sem necessitar de “download”) como por exemplo: edição e 

partilha de documentos e folhas de cálculo (compatíveis com os aplicativos da família 

Ms Office), rede social, comunicação instantânea, tradução, partilha de fotos e vídeos, 

etc. Mas outras aplicações online existem e serão abordadas nos pontos seguintes. 

2.6.2. As aplicações online existentes 

São vários e bastante distintos os “packs” de aplicações online existentes no que 

respeita a ferramentas de partilha online de documentos, no entanto destacam-se 

alguns “packs” que incluem as ferramentas básicas que pretendemos estudar neste 

projecto no âmbito do Google Docs.  

De entre as várias ferramentas de edição e partilha de documentos online, esco-

lheram-se, para análise, as que mais se assemelham ao Google Docs, por ter sido a 

ferramenta escolhida para a realização das actividades deste estudo. Assim, as ferra-

mentas seleccionadas para análise apresentam características muito semelhantes, ao 

Google Docs, inclusive os ambientes gráficos e as ferramentas que contêm são bas-

tante idênticas. 
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2.6.2.1 ZOHO  

Zoho Writer 

Alternativa gratuita para todos os utilizadores, o Writer, correspondente ao Word do 

serviço Zoho de softwares corporativos online, também impressiona pela semelhança 

com o software da Microsoft. Os ficheiros podem ser guardados para o disco rígido, 

publicados em blogues ou partilhados com outros utilizadores, através do uso de pala-

vra-chave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barra lateral do Zoho mostra os documentos compartilhados ou excluídos e per-

mite até a mudança do padrão usado no texto. Contém uma opção de History, que 

mostra graficamente as mudanças feitas no texto, pelos vários utilizadores, o que faci-

lita a correcção de erros. 

Zoho Sheet 

As semelhanças do Zoho Sheet com o Excel vão para além das verificadas na sua 

interface: todos os principais ícones do software da Microsoft estão posicionados exac-

tamente no serviço online. 

Em comparação com a folha de cálculo da Google e o EditGrid, o Zoho Sheet 

apresenta a opção de criação de gráficos a partir de dados inseridos. No entanto, o 

Figura 6 – Zoho Docs 
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Zoho Sheet é o mais lento, dentro das aplicações analisadas, na digitação de conteú-

dos. 

O Zoho Sheet funciona muito bem com ficheiro importados, oferece fórmulas 

financeiras, organiza colunas com suas funções e ainda regista documentos com tags. 

Como predefinição, no Zoho, os documentos criados podem ser partilhados sem a 

necessidade de palavra-chave. 

Zoho Show 

O Zoho Show é uma ferramenta para criar, editar e partilhar apresentações em grupo 

e partilhá-las com outros utilizadores. 

O acesso pode ser feito em qualquer lugar, via internet. A apresentação fica armaze-

nada na internet, ou seja, sempre disponível para vê-la ou editá-la. 

2.6.2.2 WRITEBOARD 

Outro processador de texto online, com funções primárias para edição de texto, e 

com funcionalidade para edição de texto em grupo. Possui uma interface quase sem 

botões que lista as últimas alterações no texto, identificado o seu autor, e permite a 

comparação entre os documentos antes e depois da edição. 

 

  

Figura 7 – WriteBoard Document 
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2.6.2.3 EDITGRID  

O EditGrid, especializado apenas em folhas de cálculo, é bastante parecido com o 

ambiente do Ms Excel. A presença de menus na sua interface, idêntica ao Office per-

mite uma facilidade de manuseamento devido à semelhança com o Ms Excel. Esta 

aplicação dispõe de templates para que o utilizador não perca tempo a formatar folhas 

de cálculo. Os ficheiros podem ser gravados no disco rígido, publicados online para 

partilha ou ainda impressos directamente a partir do navegador. 

Um senão verificado nesta ferramenta é a impossibilidade de criar gráficos a partir 

da folha de cálculo. 

 

 

 

 

  

Figura 8 – Edit Grig 
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2.6.2.4 OFFICE LIVE 

A Microsoft entra também na corrida de partilha e armazenamento de documentos 

online, com o já conhecido pack de aplicações do Office: Word, PowerPoint e Excel, 

numa versão beta do Microsoft Office Live Workspace. 

 
Permite também a criação, edição e o acesso em qualquer local, a partir de qual-

quer computador com um navegador. Permite a partilha com outros utilizadores, ao 

convidar pessoas para a área de trabalho do utilizador, podendo controlar quem vê, 

quem comenta e quem edita os documentos. Como seria de esperar, tem compatibili-

dade total com ficheiros do Word, Excel e PowerPoint. 

2.6.2.5 THINKFREE 

O pacote online da ThinkFree Corp, pode ser usado de forma independente, mas 

os cibernautas são fortemente encorajados a usá-lo como um adicional do ThinkFree 

Office, versão offline do software. Os documentos armazenados numa conta do 

ThinkFree WEB podem ser modificados offline e actualizados automaticamente quan-

do o utilizador estiver online. O inconveniente é que parte dos aplicativos necessita de 

Java para funcionar, o que pode deixar alguns procedimentos bastante lentos. 

Figura 9 – Office Live 
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O ThinkFree Online oferece as mesmas três aplicações básicas do Office, Write 

Document, Calc Spreadsheet, Show Presentation, acrescida de uma nova aplicação, 

ainda em versão beta, o NewNote uma espécie de WEB editor (baseado em 

WYSIWYG: What-You-See-Is-What-You-Get), um editor de publicações para a Inter-

net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.6 GOOGLE DOCS 

Citando Vise&Malseed (2007): 

“(…) ascensão do gigantesco motor de busca por todo o mundo é contada tanto do 

ponto de vista da organização como através da perspectiva humana do fenómeno que 

se imortalizou como um caso sociológico.” 

Figura 10 - ThinkFree 
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O universo Google inclui, entre outras, uma ferramenta de grande potencial para a 

educação: o Google Docs. Esta ferramenta assenta no conceito da nuvem computa-

cional e está interligada com as várias ferramentas Google. 

 

Figura 11 – Algumas das ferramentas da Google 

 

O Google Docs é um pacote de aplicativos online, que inclui editores e comparti-

lhadores de texto, folha de cálculo, criação de formulários e apresentação de diapositi-

vos. 
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Permite a criação, edição e partilha de trabalhos, bem como importação e exporta-

ção de documentos em vários formatos compatíveis com a grande maioria dos aplica-

tivos do tipo Office. O acesso é feito a partir de qualquer computador desde que tenha 

um acesso à Internet e permite a partilha desses mesmos documentos em tempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objectivo principal do Google Docs é proporcionar a milhões de utilizadores a 

possibilidade de usar aplicações da família “Office”, gratuitamente (sem qualquer tipo 

de custo) e disponível online. Não há necessidade de nenhum tipo de instalação de 

software no computador, não são necessários dispositivos de armazenamento, uma 

vez que os ficheiros são criados, gravados e acedidos online (Lenssen, P, 2008).  

As aplicações do Google Docs são simples e adaptáveis e, uma vez que não 

necessitam a instalação do programa, libertam espaço do computador, podendo assim 

aumentar o seu desempenho.  

Figura 12 – Google Docs 
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Caracterização geral do Google Docs 

1. Criação uma conta gratuitamente no Google, que permite aceder ao Google 

Docs, não sendo obrigatório o uso do email da Gmail, basta activar uma conta 

Google; 

2. O ambiente do Google Docs é bastante agradável e perceptível e, para quem 

já usa o Gmail, a interface torna-se bastante familiar e intuitiva para a criação 

de documentos, sua edição, formatação, uso de modelos/templates, partilha, 

etc.; 

3. Permite importar/exportar documentos via Google Docs; 

4. Usar o Google Docs mesmo sem ligação à Internet - implica a instalação de 

uma pequena aplicação da Google: “Google Gears”; 

5. Explora a vertente colaborativa e cooperativa, melhorando este tipo de trabalho 

através da sua interface de fácil utilização. Estas tarefas colaborativas não 

seriam tão facilitadas se nos cingíssemos apenas às aplicações usuais de ins-

talação local do tipo Office. 

Que aplicações envolvem o Google Docs 

O objectivo do Google Docs é criar, editar e carregar rapidamente ficheiros de par-

tilha online. Permite ainda importar documentos de texto, folhas de cálculo e apresen-

tações existentes ou criá-los de raiz. O Google Docs permite ainda aceder e editar a 

partir de qualquer localização os ficheiros guardados no ambiente Google Docs.  

Assim através de um navegador, os ficheiros de texto (documentos), folhas de cál-

culo e apresentações são armazenados online, com segurança e de fácil acesso, per-

mitindo ainda a partilha destes ficheiros e suas alterações em tempo real. Esta partilha 

permite efectuar alterações em conjunto e ao mesmo tempo ou apenas a sua visuali-

zação. Esta ferramenta da Google é “freeware”. 

Documento (de Texto) 

Antes de ser comprada pela Google, o Writely era considerado o melhor editor de 

texto online. A Writely foi adquirida em Outubro de 2006 pela Google, possibilitando 

assim à Google, englobar nas suas aplicações, um processador de texto online. 
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Os Documentos do Google Docs, podem ser exportados para qualquer ouro pro-

cessador de texto, podem ser partilhados e/ou publicados em endereço próprio. 

Folha de Cálculo 

Pouco depois de fechar o Writely, o Google lançou o SpreadSheets: software onli-

ne de folha de cálculo. 

 

O uso da SpreadSheets, tem ainda algumas limitações na importação de ficheiros 

do Ms-Excel; quanto à exportação, permite vários formatos: xls, csv, txt, pdf, ods e 

html. 

 

Figura 13 – Documentos de texto do Google Docs 

Figura 14 – Folha de cálculo do Google Docs 
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Formulário 

Permite a criação, edição e partilha de formulários online e posterior envio por 

email ou por publicação em Google Docs, ou gerando código Html, para inserção nou-

tras páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação de diapositivos 

Aplicação que permite a criação, edição e visualização partilhada de apresenta-

ções de diapositivos online; permite a portabilidade das apresentações criadas, para 

armazenamento local e vice-versa. Esta aplicação online é acrescida da vantagem de 

poder usar a função chat aquando da apresentação. 

  

Figura 15 – Formulários do Google Docs 

Figura 16 – Apresentação de diapositivos do Google Docs 
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A escolha do Google Docs como ferramenta principal usada neste estudo prende-

se com o facto de, nesta escola, se usar a tecnologia Google, nomeadamente o email. 

Assim, na tentativa de aproveitar sinergias com a utilização da Google Apps Education 

Edition, através de ferramentas de colaboração e de comunicação, tornou-se mais fácil 

o manuseamento destas ferramentas por parte dos alunos, uma vez que já estavam 

familiarizados com o ambiente da Google. 
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2.6.3. Aplicações online de partilha de documentos e o ensino 

Segundo Freire (1996) o processo de aprendizagem pode despoletar no estudante 

uma curiosidade crescente e assim aumentar a sua criatividade e vontade de apren-

der. É neste contexto que surgem já alguns relatos de experiências, usando aplica-

ções de partilha de documentos online, que revelam experiências positivas no proces-

so de ensino/aprendizagem. 

Nos Estados Unidos e no Brasil, são já visíveis o uso destas ferramentas, nas acti-

vidades lectivas e não lectivas. Destacando-se algumas propostas da própria Google, 

no que respeita a um leque de actividades propostas para usar o Google Docs no pro-

cesso de ensino/aprendizagem, como a criação de grupos de discussão sobre o Goo-

gle Docs na educação. 

Num estudo realizado por Serafim & Pimentel & Sousa do Ó (2008), docentes do 

Centro de Educação da Universidade Estadual da Paraíba, sobre o uso do Google 

Docs no ensino superior, onde é relatado a utilização das ferramentas do Google 

Docs, é já referenciado o uso do Google Docs como ferramenta que promove a cola-

boração e o trabalho de grupo, como alternativa às práticas pedagógicas correntes. 

Neste estudo, onde o Google Docs é usado como alternativa à prática pedagógica 

no ensino superior, analisam-se as várias funções do Google Docs em processos de 

ensino/aprendizagem “como facilitadoras de atitudes colaborativas no universo da inte-

ractividade virtual nas modalidades presencial e a distância” (Serafim & Pimentel & 

Sousa do Ó, 2008). Alunos do ensino superior foram inquiridos sobre as suas reac-

ções em relação ao primeiro contacto com o Google Docs e até que ponto considera-

ram colaborativas e interactivas as actividades propostas pelos docentes. É ainda refe-

rido neste estudo que o uso dos Googles Docs tem promovido não só a interactividade 

e a colaboração entre os vários utilizadores/alunos, bem como o próprio processo de 

construção e reconstrução dos seus textos, de forma colaborativa, dando abertura à 

construção do saber quer individual quer em grupo. 

O enquadramento do uso do Google Docs no ensino, passa também pela necessi-

dade de perceber os princípios onde se baseiam: a interactividade e o trabalho colabo-

rativo. Segundo Gonzales (2005) a interactividade é “um fenómeno elementar das 

relações humanas, dentre as quais estão as relações educacionais”. Assim, a interac-

tividade pressupõe uma relação bidireccional (inseparável da definição de interactivi-

dade), onde os intervenientes podem trocar ideias, propor novas alternativas para a 

resolução de tarefas e onde poderão surgir novas questões. 
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Relativamente ao conceito de colaboração no ensino, pressupõe também uma 

relação de diálogo entre os intervenientes para a construção e reconstrução de um 

determinado saber.  

Para Gonzales (2005) a noção de colaboração é factor de motivação na sala de 

aula e segundo Paul Brna (1998) o conceito de colaboração é visto como o conjunto 

de potenciais relações que podem ocorrer entre os alunos. A colaboração, implica 

actividade síncrona coordenada, que resulta de uma contínua tentativa de construir e 

manter uma concepção partilhada de um problema.  

Apesar de Gonzales (2005) considerar a colaboração como uma actividade síncro-

na, ao usarmos o Google Docs apercebemo-nos que actividades assíncronas também 

podem ser colaborativas, pois também podem dar oportunidade à construção colectiva 

e à resolução de problemas comuns entre pares. 
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2.7. A evolução do “computer clouding” 

Com o crescimento do uso do email da Google, o Gmail, os utilizadores começam 

a “percepcionar o “ambiente Google” como um ambiente “familiar e de interface ami-

gável”, sendo por isso de fácil utilização (Lenssen, P, 2008). 

As aplicações do Google Docs sofreram uma evolução de tal forma significativa, 

que os seus próprios utilizadores começaram a referenciá-las como “Google Office” ou 

até mesmo “Google Operational System”, e tornaram-se assim, por excelência, as 

aplicações de partilha de documentos online mais usadas em todo o mundo e princi-

palmente no mundo académico (Google Docs for Education, 2009). 

No entanto é já evidente a “rivalidade” Google Docs e Office Live Workspace, pois 

a versão Beta do Office Live Workspace está em funcionamento, sendo pois o maior e 

mais completo concorrente dos Googles Docs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17 – A envolvente da nuvem computacional 
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3. O Estudo 

3.1. A escolha do Estudo de Caso 

Para se entender um fenómeno social deve encontrar-se uma “estratégia” de pes-

quisa que se adapte à complexidade de uma investigação de cariz social. O Estudo de 

Caso surge, assim, com esta necessidade de entender fenómenos sociais complexos. 

Para Abrantes (1994), a escolha da metodologia a utilizar num trabalho de investi-

gação educacional, está relacionada com os objectivos do estudo, com o tipo de ques-

tões a que se procuram responder, com a natureza do fenómeno estudado e com as 

condições em que ocorrem. 

Yin (1994) define um estudo de caso como “estratégia de investigação mais ade-

quada quando queremos saber o “como” e o “porquê” de acontecimentos actuais (con-

temporary) sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controlo”. 

Esta estratégia de investigação, focaliza-se num estudo pormenorizado e aprofun-

dado, dentro de um determinado contexto, e com um alvo bem definido. 

Algumas características que identificam um estudo de caso, segundo Ludke & 

André (1986) são: 

 Visa descobrir novos elementos e aspectos importantes para a investigação 

além dos pressupostos iniciais; 

 Dão uma ênfase maior ao contexto onde se desenrola o estudo e à sua impor-

tância na interpretação dos resultados; 

 Retratam a realidade de forma mais completa e aprofundada; 

 Usam uma maior variedade de fontes de informação; 

 Procuram representar as diferentes perspectivas presentes numa dada situa-

ção. 
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3.2. Apresentação do estudo 

Este estudo empírico foi realizado numa escola profissional da cidade do Porto, e 

envolveu os alunos das turmas de 10º ano dos cursos profissionais de nível III, nela 

leccionados; de uma população de 76 alunos de 10º ano, que frequentavam a discipli-

na de Tecnologias de Informação e da Comunicação, 45 alunos (amostra) participa-

ram neste estudo, sendo os restantes 31 alunos pertencentes às outras turmas. 

A escolha das turmas alvo, foi feita por forma a abranger turmas de cursos diferen-

tes: uma turma do Curso de Informática de Gestão, uma do curso de Comunica-

ção/Marketing, RP e Publicidade e outra do curso de Gestão. Nas restantes turmas, 

foram também realizadas tarefas iguais, mantendo igualdade no processo de ensi-

no/aprendizagem.  

O estudo centrou-se no uso das ferramentas da WEB 2.0 no ensino, nomeada-

mente no conceito do “computing cloud”, e como tal foi feita uma adaptação do uso de 

algumas das ferramentas existentes no mercado aos conteúdos da disciplina de Tec-

nologias da informação e da Comunicação. Decorreu nos meses de Outubro de 2008 

a Julho de 2009. 

A escassez de pesquisa e a especificidade do tema - envolve ferramentas bastan-

tes actuais e fenómenos sociais e comportamentais complexos - levou-nos a conside-

rar que o estudo de caso seria o plano de investigação que melhor se adequava aos 

objectivos do estudo. Assim, o que se pretendeu atingir foi, através da metodologia 

escolhida, estabelecer relações entre intervenções aplicadas nos alvos e situações da 

vida real - demasiado complexas para tratamento através de estratégias experimentais 

ou de levantamento de dados.  

O plano metodológico foi bastante flexível, tendo a investigadora o papel de 

observadora participante segundo Carmo & Ferreira (2008:121) – a professora da dis-

ciplina de TIC - procedido aos ajustes necessários tendo em conta o retorno dado 

pelos alunos ao longo dos 10 meses em que decorreu o estudo.  
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3.3. Instrumentos de recolha de dados 

Para responder às questões apresentadas no capítulo dois, foram usados alguns 

instrumentos de recolha, realizado o registo e respectivo tratamento de dados respei-

tantes ao comportamento dos alunos, ao longo deste estudo. 

Para efeitos da avaliação e monitorização das actividades foram realizados dois 

inquéritos por questionário, um inicial, e outro no final das actividades propostas; foram 

também realizados inquéritos por entrevistas a uma amostra de 12 alunos, 4 elemen-

tos por cada turma escolhidos aleatoriamente, cujos resultados serão apresentados no 

ponto 5.  

O inquérito inicial de levantamento de pré-requisitos, (ver anexo A), foi realizado 

através de um questionário estruturado com perguntas de identificação e de informa-

ção. Este inquérito foi realizado entre as actividades preliminares e a primeira activida-

de deste estudo, e teve como objectivo tentar conhecer melhor os alunos em estudo, 

nomeadamente no que diz respeito à idade, género, residência, posse e uso do com-

putador, bem como tentar perceber a relação que estes alunos têm com os equipa-

mentos informáticos, e qual o uso que dão a estes equipamentos.  

Este inquérito foi realizado via Internet – através dos Formulários do Googles Docs 

– e era composto essencialmente por perguntas fechadas para objectivar as respostas 

e evitar respostas ambíguas. 

Em relação ao inquérito final (ver anexo B), também ele realizado por questionário, 

o seu principal propósito foi recolher informações relativamente ao comportamento dos 

alunos em relação à disciplina de TIC, bem como em relação ao trabalho de grupo e 

às ferramentas da WEB 2.0. Este inquérito final teve também como objectivo tentar 

perceber até que ponto os alunos tiveram a percepção de como as ferramentas do 

Google Docs contribuíram para a aprendizagem dos conteúdos leccionados, e até que 

ponto estas ferramentas foram motivadoras ao longo das actividades realizadas neste 

ano lectivo. Este questionário era constituído essencialmente por perguntas fechadas, 

algumas delas com hipótese de opinião/sugestão por parte dos alunos. 

Foram realizadas algumas entrevistas. O objectivo principal foi recolher opiniões 

não constantes nos questionários, relativas ao desempenho de alguns elementos da 

turma em relação às actividades e também reforçar e validar os dados recolhidos quer 

através da observação no local quer nos inquéritos finais (Carmo & Ferreira, 

2008:144). 
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Estas entrevistas decorreram em finais de Junho, já no final do ano lectivo, após a 

realização da última actividade deste estudo e seguiram um guião previamente criado 

para o efeito (anexo C). 

Para além destes elementos, foram registadas, em diário de bordo, resultados das 

observações directas e indirectas decorridas durante as actividades, bem como registo 

de comentários e sugestões por parte dos alunos. 

Todos os dados recolhidos através destes instrumentos são apresentados como 

anexo e todas as entrevistas, em formato mp3 constam do CD anexo a este trabalho. 

3.4. Algumas considerações gerais sobre as turmas sujeitas ao 

estudo de caso. 

Das cinco turmas de 10º ano que frequentam a disciplina de TIC (perfazendo um 

total de cerca de 76 alunos), três turmas foram alvo deste estudo ao serem sujeitas a 

algumas actividades com as ferramentas baseadas no conceito do “computing cloud”, 

anteriormente explicados no ponto 3.6.. 

As turmas sujeitas ao estudo foram do: 

 Curso de Informática de Gestão; 

 Curso de Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 

 Curso de Gestão 

 As restantes turmas tiveram acesso às mesmas actividades, não se colocando 

aqui questões deontológicas que poderiam ser levantadas por eventuais conflitos de 

interesses entre os alunos e a investigadora, uma vez que as 5 turmas tiveram acesso 

às mesmas oportunidades ao longo do estudo.  

Por coincidência, as respostas aos inquéritos (o inicial e o final) correspondem a 

um mesmo número. No entanto, salientamos o facto de até ao final do ano lectivo se 

terem registado 7 desistências e uma reprovação à disciplina de TIC. 
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Tabela 1 – Número de alunos das Turmas de 10º Ano no início e no fim das actividades  

 

Turma Tipo de Turma

Número de alunos no início 

das actividades Número de alunos no final das actividades

10 A não sujeita ao estudo 14 10

10 B estudo 15 15

10 G estudo 12 11

10 M estudo 18 15

10 T não sujeita ao estudo 17 17

TOTAL de alunos 76 68

Turma Tipo de Turma No início das actividades No final das actividades

10 B estudo B 13 15

10 G estudo G 10 11

10 M estudo M 18 15

TOTAL de alunos 41 41

Alunos de 10 Ano sujeitos ao estudo e que responderam ao Inquéritos

Alunos de 10 Ano que frequentam a disciplina de TIC
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4. O Google Docs: uma experiência no ensino profis-
sional 

A escolha das actividades integrantes deste projecto teve como ponto de partida 

as dificuldades dos alunos, verificadas pela professora da disciplina, nos anos lectivos 

anteriores. Sendo a docente professora da disciplina há vários anos, constatou as difi-

culdades por parte dos alunos em apreender determinados conceitos nos diferentes 

módulos leccionados. Na tentativa de contrariar essas dificuldades verificadas nos 

anos lectivos anteriores, foi então delineada uma estratégia para a elaboração das 

actividades a apresentar aos alunos ao longo deste estudo. 

4.1. Actividades preliminares 

Relembrando as hipóteses inicialmente formuladas, este estudo pretendia dar 

resposta às seguintes questões: 

 O uso de ferramentas de partilha de documentos potencializa a motivação e 

consequente aprendizagem significativas no aluno?  

 O uso de ferramentas de partilha de documentos que vantagens e/ou desvan-

tagens traz aos seus utilizadores? 

Seguindo a estrutura da metodologia de “Estudo de Caso”, foi delineado como 

ponto de partida o início do ano lectivo de 2008/9, em que os alunos foram informados 

que, no âmbito da disciplina de TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação), 

seriam leccionados três módulos durante o corrente ano lectivo e apresentados os 

respectivos objectivos de aprendizagem. Foi ainda referido que, no decorrer das aulas, 

seriam introduzidas novas aplicações da WEB 2.0, de acordo com o programa da dis-

ciplina4. 

No início do ano lectivo foram realizadas algumas actividades preliminares de 

enquadramento ao ambiente virtual da escola, para posterior aplicação das ferramen-

tas pretendidas, nomeadamente: 

 Apresentação do ambiente virtual da escola; 

 Rede local e seus recursos; 

                                                 

4
 Ver site da ANQ www.anq.gov.pt 
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 Sítio da internet da EPCJC; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi apresentado aos alunos o respectivo sítio na Internet da escola (figura 18) e 

seus conteúdos. Os alunos navegaram pelo sítio, através das hiperligações que nele 

constam, onde lhes foi indicado como fazer a navegação pela plataforma Moodle 

(figura 19). 

 

 Plataforma Moodle da EPCJC; 

 

  

Figura 18 - Sítio da Internet da EPCJC 

Figura 19 – Plataforma Moodle da EPCJC 
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 Subscrição do email (email EPCJC da Google Apps Education). 

A subscrição do email e a criação uma conta, foram os primeiros passos dados 

pelos alunos no ambiente da tecnologia Google. Inicialmente os alunos testaram o 

email pessoal, e seguidamente foi feita a criação da conta no Google que lhes permitiu 

aceder a todo o universo do Google Docs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro contacto com o Google Docs, foi feito através da ferramenta de criação 

de documentos de texto como é apresentado na figura 21. 

 Criação de um documento de texto no Google Docs 

 

  

Figura 20 – Email (correio electrónico) da EPCJC 

Figura 21 – Lista de documentos de texto criados pelos alunos no Google Docs  
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4.2. Actividades integrantes do estudo 

Estas actividades preliminares serviram de alavanca para a realização das activi-

dades deste estudo, que se apresentam na tabela 2. Como foi referido anterioremente, 

a escolha destas actividades foi planeada para contrariar as dificuldades verificadas 

pelos alunos dos anos lectivos anteriores em cada um dos módulos a leccionar. 

Tabela 2 - Resumo das actividades propostas e suas principais características 

  

Nome da ferramen-

ta 

Descrição da actividade Pontos de destaque por 

actividade 

Pontos de destaque 

gerais 

Folha de Cálculo do 

Google Docs 

A elaboração das tabe-

las/listas de dados organiza-

das (muito semelhante ao 

Ms Excel) 

Criar listas organizadas e 

sua formatação; 

Possibilidade de conver-

sação online; 

Possibilidade de importar e 

exportar ficheiros: .xls, 

.xlsx, .ods, .csv, .txt; 

Trabalho de grupo; 

Aplicações online (sem 

necessidade física de 

instalação do Office ou 

pack semelhantes); 

Compatibilidade de 

todas as ferramentas 

com ferramentas de 

armazenamento físico 

local; 

Partilha dos documentos 

como colaboradores ou 

como visualizadores; 

Possibilidade de realiza-

ção/conclusão da tarefa 

quer na escola quer em 

casa (actividades sín-

cronas e assíncronas); 

Armazenamento, aces-

sibilidade e actualiza-

ções dos documentos 24 

horas/dia 

Possibilidade de publica-

ção online dos respecti-

vos documentos; 

 

Formulários do 

Google Docs 

A elaboração de formulários 

e questionários via internet  

Criar inquéritos muito 

facilmente; 

Tratamento e visualização 

das respostas no momen-

to; 

Envio dos inquéritos para 

os inquiridos por email; 

Possibilidade de incorporar 

noutras páginas da inter-

net, através do código 

html; 

Apresentação de 

Diapositivos (slides) 

do Google Docs 

Criação de apresentação de 

diapositivos on line e sua 

apresentação no Google 

Docs, na realização do 

“storyboard” (muito seme-

lhante ao Ms Powerpoint); 

Criação de apresentação 

de diapositivos; 

Importação/exportação de 

documentos do tipo ppt, 

pps 

Conversação online; 

Possibilidade de incorporar 

noutras páginas da inter-

net, através do código html 
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As actividades realizadas no âmbito deste estudo sobre os Googles Docs foram 

então integrados em três fases distintas na leccionação das seguintes matérias, cor-

respondentes aos 3 módulos a leccionar. 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 1  

A elaboração das tabelas/listas de dados organizadas no Google Docs, (muito 

semelhante ao Ms Excel); 

 

A actividade 1 consistia na elaboração de tabelas/listas organizadas colaborativa-

mente pelos alunos, em que através da partilha e trabalho colaborativo partilhavam os 

seus dados pessoais numa folha de cálculo do Google Docs criada pela professora. 

Facilmente os alunos percebiam a noção do espaço “célula”, “coluna” e “linha”, 

que compõem uma folha de cálculo, e efectuavam o seu preenchimento de forma 

Figura 22 – Exemplo da Actividade 1, realizado com os alunos do 10 G 

Actividade Blocos necessários

Actividade 1 Esta actividade ocupou 2 blocos de 90 minutos

Actividade 2 Esta actividade ocupou 3 blocos de 90 minutos

Actividade 3 Esta actividade ocupou 3 a 4 blocos de 90 minutos

Tabela 3 - Ocupação das actividades em blocos de 90 minutos 
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organizada, com algum divertimento causado pela substituição dos dados escritos uns 

pelos outros - função permitida por esta ferramenta de trabalho colaborativo.  

Nesta actividade, usando a função de chat, a professora ia dando indicações sín-

cronas, relativamente a outros comandos e funções decorrentes desta folha de cálcu-

lo, tais como a noção de referências, formatação das células e dos seus conteúdos, 

preenchimento automático, demonstrações de fórmulas efectuados pelos próprios alu-

nos, etc. 

 

A actividade ocupou em média cerca de 2 a 3 blocos de 90 minutos, variando com 

conhecimentos prévios, em folha de cálculo, dos alunos das turmas. 

 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 2  

A elaboração de formulários e questionários via internet no Google Docs, (seme-

lhante aos formulários das base de dados do Ms Access). 

Esta actividade baseava-se na necessidade de contextualização do que são 

dados, bases de dados e qual o objectivo da recolha de dados. Assim pretendeu-se 

fornecer aos alunos a possibilidade de eles próprios efectuarem uma recolha de dados 

junto da comunidade escolar através de um inquérito e perceberem qual o objectivo 

desta recolha e posterior tratamento dos dados. 

Figura 23 – Exemplo da Actividade 1, realizado com os alunos do 10 M 
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A actividade iniciou-se com o módulo de Base de Dados – módulo 2 – e, depois de 

se explicar os objectivos da actividade, foi dada uma lista de temas sobre os quais 

deveria ser efectuado o inquérito. Os alunos foram agrupados em grupos de quatro 

elementos, e foi explicado que cada grupo deveria efectuar uma recolha de informação 

junto da comunidade escolar, isto é, cada grupo deveria escolher um tema e poste-

riormente indagar a comunidade escolar sobre as preferências relativamente a esse 

tema. Após, discutirem os dados que achariam pertinentes para a recolha e armaze-

namento de dados, de acordo com o tema escolhido, os alunos elaboraram em forma-

to papel um esboço dos dados que achavam que necessitavam de recolher – noção 

de “campo” de um formulário. Depois de discutidos os campos a incluir e o tipo de 

dados a recolher, iniciavam a sua construção no Google Docs, usando a ferramenta 

“Formulários”.  

 

Este tipo de formulários é de fácil construção uma vez que apresenta já pré-

definidas 6 tipos de questões a colocar no inquérito/formulário, como se pode ver na 

figura 24: 

Depois de devidamente criada a questão, passa-se para outra questão e assim 

sucessivamente.  

Figura 24 – Exemplo dos vários tipos de questões/perguntas pré-definidas do Google Docs 
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Depois de devidamente criado, foi pedido aos alunos que testassem o formulário 

com os colegas da turma, de forma a testarem eventuais problemas de preenchimento 

e de compreensão de algumas questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 26 - Exemplo da Actividade 2 Formulários no Google Docs convite por URL 

Figura 25 – Exemplo da pré-visualização da 1ª questão criada 
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Depois de testado, os formulários poderiam ser enviados à comunidade escolar 

por duas formas: convite enviado por email, que contém o URL (Figura 26), a morada 

da página da internet onde se podia visualizar e preencher o formulário ou convite ao 

preenchimento directamente para o email e que permitia o seu preenchimento direc-

tamente dentro dessa mensagem de email (Figura 27). 

 

 

 

 

 

  

Figura 27 - Exemplo da Actividade 2 Formulários no Google Docs convite por Email 
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No que respeita à recolha e armazenamento dos dados, esta é feita automatica-

mente pelo Google Docs e pode ser visualizada numa folha de cálculo ou lista do pró-

prio Google Docs ou visualizar a análise dos dados e respectivos gráficos feita auto-

maticamente pelo Google Docs em forma de resumo de respostas. 

Podemos ver em baixo os dados recolhidos na turma do 10º G relativamente ao 

tema sobre preferências de Viagens, realizado por um dos grupos, em “vista de lista” 

de folha de cálculo; a figura correspondente à “vista em forma de resumo” não é pos-

sível apresentar uma vez que o acesso ao resumo só é possível aos proprietários do 

formulário. 

 

Esta actividade ocupou 3 blocos de 90 minutos, desde a elaboração do rascunho 

até à análise dos formulários já preenchidos pelos colegas. 

 

 

  

Figura 28 – Exemplo dos dados recolhidos por um dos grupos da turma do 10 G, 

vista lista de folha de cálculo 
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DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE 3 

Criação de apresentação de diapositivos on line e sua apresentação no Google 

Docs, na realização do “storyboard” (as apresentações de diapositivos são muito 

semelhante ao Ms Powerpoint). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “storyboard” é uma planificação da hierárquica e da navegação de um sítio na 

Internet, essencial para o sucesso do mesmo. No entanto os alunos têm tendência 

para querer ultrapassar este passo, importantíssimo para a criação de um sítio.  

A actividade iniciou-se com o módulo de Criação de Páginas da Internet- módulo 3- 

e tinha como objectivo, por uma lado, proporcionar aos alunos o contacto com uma 

aplicação de apresentação de imagens on-line, neste caso específico de apresentação 

de diapositivos do Google Docs; por outro lado, pretendia sensibilizar os alunos para a 

necessidade de organização da informação de forma hierarquizada e a extrema impor-

tância do estudo da navegação, através da realização do “storyboard” antes da elabo-

ração propriamente dita de um sítio na Internet. 

Assim, antes de iniciarem a realização do trabalho final para o módulo em questão, 

foi pedido aos alunos a realização do respectivo “storyboard” - trabalho este que fez 

parte do estudo. 

Ao contrário das outras actividades, esta teve algumas adaptações para cada uma 

das três turmas sujeitas ao estudo uma vez que, relativamente ao trabalho final pedido 

aos alunos, este tinha algumas características diferentes, nomeadamente no que diz 

respeito aos temas e ao tipo de trabalho a apresentar. 

Figura 29 – Exemplo da Actividade 3, na turma do 10 G 
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Assim, para a turma do curso de gestão (10º G), o trabalho final era individual – 

uma vez que a turma era composta apenas por 12 elementos – e consistia na realiza-

ção de um sítio na Internet cujo tema era escolhido pelos próprios alunos.  

Na turma de Informática de Gestão (10º B), a turma é de 15 alunos pelo que foi 

proposto trabalho em grupo de 2 e centrado no tema sugerido pela professora: “as 

energias renováveis”.  

Para a turma do Comunicação/ Marketing, Relações Públicas e Publicidade (10º 

M), foi também proposto trabalho em grupo de 2, que consistia na elaboração de pági-

nas da Internet em formato “Blogue” subordinado ao tema leccionado no módulo 3 da 

disciplina de Marketing “Estratégia de Marketing”, disciplina esta leccionada pela 

mesma professora (o que facilitou a transversalidade interdisciplinar). O tema principal 

foi dividido em 8 sub-temas e sorteado pelos respectivos grupos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 30 – Exemplo da Actividade 3, na turma do 10 M 

 

As listas dos trabalhos foram colocadas, para cada uma das turmas, num docu-

mento de folha de cálculo do Google Docs, partilhado com os alunos, para que estes 

tivessem acesso aos respectivos temas. 

A ordem de trabalhos para este módulo englobava as seguintes actividades: 

1. Escolha/atribuição dos temas e dos grupos; 

2. Elaboração de um rascunho do futuro “storyboard”, em formato papel; 
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3. Criação do “storybord” na ferramenta de apresentação de diapositivos do 

Google Docs; 

4. Partilha, do documento criado, com os restantes grupos e com a professo-

ra; 

5. Apresentação do “storybord” à turma, através do modo de apresentação 

partilha e visualização em conjunto, com acesso ao chat e controlo da 

apresentação e com possibilidade de publicação final da apresentação dos 

diapositivos; 

6. Trabalho final: criação do sítio na Internet, em aplicações próprias para 

cada um dos grupos. 

Das tarefas propostas para este módulo, apenas as tarefas 3, 4 e 5 se referiam ao 

uso do Google Docs e como tal faziam parte deste estudo, e tiveram a duração apro-

ximada de 90 minutos. 

Nota: Os trabalhos finais da Turma do 10 M, forma publicados no Blogspot.com 

nos endereços indicados em anexo D. 
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5. Apresentação e análise dos resultados 

5.1. Análise do inquérito inicial 

Este primeiro inquérito teve como objectivo conhecer os alunos em estudo, 

nomeadamente no que diz respeito à idade, género, residência, posse e uso do com-

putador, bem como tentar perceber a relação que estes alunos têm com os equipa-

mentos informáticos, e qual o uso que dão para estes equipamentos. Como tal vamos 

proceder à análise dos resultados deste inquérito, realizado no início do ano lectivo. 

A amostra dos alunos inquiridos correspondeu a 41 alunos, sendo 54% do sexo 

masculino e 46% do sexo feminino, que frequentam as 3 turmas estudadas: 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às idades, verificámos que 17% dos alunos têm a maioridade e 83% 

ainda não atingiu a maioridade. 

 

 
 
 
  

Faixa etária dos alunos sujeitos ao estudo N %

>=18 7 17%
<18 34 83%

total 41

média de idades 16,7

Distribuição dos alunos pelas turmas N %

10 B 13 32%

10 G 10 24%

10 M 18 44%

Sexo N %

Masculino 22 54%

Feminino 19 46%
Tabela 4 – Distribuição dos alunos segundo o sexo 

Tabela 5 - Distribuição dos alunos sujeitos ao estudo pelas respectivas turmas 

Tabela 6 – Distribuição etária dos alunos 
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No que respeita à posse de equipamentos informáticos, nomeadamente posse de 

computador em casa e acesso à Internet, 98% dos alunos tem computador em casa, 

contrapondo com 2% dos alunos que não possui computador; relativamente ao acesso 

à Internet, 85% dos alunos diz ter acesso, enquanto que 15% dos alunos não tem 

acesso à Internet. 

 

 

 

 

 

 

Não nos podemos esquecer, que estes alunos só tiveram acesso às candidaturas 

aos computadores portáteis da iniciativa e-escola este ano, pelo que só no final do ano 

lectivo é que os alunos começaram a ter acesso aos computadores atribuídos ao ensi-

no particular. 

Quanto à questão colocada acerca do tipo de ligação à Internet, a maioria dos alu-

nos, cerca de 32% tem ligação ADSL (Assymmetric Digital Subscriber Line); relativa-

mente ao acesso por cabo é feito por cerca de 27% dos alunos inquiridos e 22% ace-

de à Internet por Placa 2G/3G, como podemos visualizar na tabela 8. 

  

Tem computador em Casa? N %

Sim 40 98%
Não 1 2%

Tem internet em Casa? N %

Sim 35 85%
Não 6 15%

Tipo de ligação a partir de casa? N %

Adsl 13 32%

Modem Cabo 11 27%

Placa 2G/3G 9 22%

Não tenho 6 15%
Não sei 2 5%

Tabela 7 – Posse de equipamento informático e acesso à Internet 

Tabela 8 – Tipo de Ligação à Internet 
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Na questão colocada relativamente à relação dos alunos com o computador (ques-

tão 8), cerca de 78% dos alunos considera-a muito boa ou boa, 17% considera-a 

média, e apenas17% considera-a suficiente; não se registando nenhuma ocorrência 

para má ou relação nula com o computador. 

 

 

 

 

 
Na questão 9, foi questionado aos alunos sobre a utilização mais frequente do 

computador, podendo os alunos escolher 3 hipóteses não ordenadas. Obtiveram-se as 

respostas constantes da tabela 10. 

 

  

Como considera a sua relação com os computadores N %

muito boa 16 39%

boa 16 39%

média 7 17%

suficiente 2 5%

má 0 0%

nula 0 0%

O computador de casa ou na escola é usando essencialmente para: N %

Trabalhos da Escola 36 88%

Pesquisas Internet 34 83%

Messanger/Voip/Skype 27 66%

Download de Músicas/Vídeos 26 63%

 Youtube 24 59%

 Ver Vídeos/Imagens 23 56%

Correio electrónico(email) 23 56%

Moodle da EPCJC 22 54%

Redes Sociais (HI5, MySpace...) 19 46%

Processador de Texto 16 39%

 Fóruns 14 34%

Criar/Ver Blogues 6 15%

outros 4 10%

Tabela 9 – Relação com os computadores 

Tabela 10 – Utilidade do Computador 
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Na última questão deste inquérito, foi colocada aos alunos o seguinte desafio: “se 

pudesse dar uma nova utilidade à internet, qual seria?”, ao que os alunos responde-

ram:  

“Nenhuma, porque a internet já está muito evoluída! Tem tudo o que necessita-

mos”. 

“Internet ligada ao cérebro humano! E com o pensamento conseguir ligar o PC, 

escrever, etc !” 

“A internet actualmente está muito completa, tudo o que eu procuro encontro. Não 

tenho novas opiniões.” 

“Usar a Internet como sendo o sistema operativo e os computadores passarem a 

ser meros terminais. A tecnologia já existe, mas ainda não está terminada/implantada. 

Esta última observação vem ao encontro do propósito deste estudo ao usar aplica-

ções WEB alojadas num ambiente de “Cloud Computing”. 

Da análise dos resultados deste inquérito, poderemos concluir que, no início deste 

estudo, a generalidade dos alunos possuía equipamento informático e acesso à inter-

net a partir de casa, e cerca de 80% consideravam a sua relação com os computado-

res de “muito boa” ou “boa”.  

Ainda podemos constatar que as utilizações mais referidas pelos alunos para o uso 

do computador são essencialmente para realização de trabalhos escolares, pesquisas 

na Internet, bem como para comunicar através do Messanger/Voip/Skype. 
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5.2. Diário de bordo 

5.2.1. Actividades preliminares 

Depois de uma breve introdução ao estudo a ser realizado, procedeu-se à realiza-

ção de actividades preliminares. As actividades preliminares de enquadramento no 

ambiente da EPCJC, para posterior aplicação das ferramentas pretendidas, foram já 

apresentadas no ponto 5: 

 Apresentação do ambiente virtual da escola; 

 Rede local e seus recursos; 

 Sítio da internet da EPCJC; 

 Moodle da EPCJC; 

 Subscrição do email (email EPCJC da Google Apps Education); 

 Criação de um documento de texto no Google Docs. 

A realização das actividades preliminares foi bastante positiva, pois permitiu aos 

alunos contactarem com os outros colegas e com a professora num ambiente menos 

formal, sendo ideal para “quebrar” a timidez gerada no início de um ano lectivo.  

Com a visita ao sítio da Internet da escola, nas primeiras aulas do ano, foi mostra-

do aos alunos os conteúdos do sítio, bem como as ligações à plataforma educacional 

Moodle e ao email da EPCJC. Todos os alunos efectuaram os respectivos logins e 

testaram a sua utilização pela primeira vez. A experiência foi muito positiva e divertida 

proporcionando assim uma integração mais fácil dos novos alunos no ambiente virtual 

e presencial da escola e da turma. 

Outra actividade preliminar realizada foi a criação, por parte dos alunos, de um 

convite em documento de texto do Google Docs, que depois de terminado foi envia-

do/partilhado, via email, para os restantes colegas de turma, permitindo-lhes assim um 

primeiro contacto com o Google Docs e perceber a dinâmica da ferramenta. 

Surgiram algumas dúvidas durante esta actividade preliminar, e algumas dificulda-

des em interiorizar o ambiente de trabalho do Google Docs, bem como falta de com-

preensão relativamente ao idioma inglês – que por defeito surge no Google Docs – 

tendo a professora aconselhado e demonstrado aos alunos como fazer a alteração do 

idioma para o português. 
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Relativamente à partilha dos documentos levantaram-se algumas questões, uma 

vez que a ferramenta permite a partilha de documentos com permissões diferentes, 

isto é, se a partilha for como “visualizador”, o destinatário apenas pode ler/visualizar o 

documento; se a partilha for efectuada como “colaborador”, então o destinatário pode-

rá visualizar e também editar o documento como se dele fosse proprietário. Geraram-

se algumas dúvidas rapidamente explicadas, nalgumas situações pelos próprios cole-

gas uma vez que a professora permitiu que houvesse essa entreajuda entre os pró-

prios alunos.  

As reacções mais notórias em relação à primeira experiência com o Google Docs, 

foram relativamente ao facto de acharem “engraçado” poderem visualizar e alterar em 

simultâneo os documentos partilhados. Em duas das turmas, o entusiasmo foi tal que 

ficaram para além do final da aula. Algumas das observações registadas são apresen-

tadas em seguida: 

-“que giro!”; 

- “isto é fixe!” 

-“é de mais!” 

 

Relativamente aos relatos das 3 actividades deste estudo, passamos a apresentar 

de seguida: 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades realizadas nos Googles Docs
A elaboração das tabelas/listas de dados organizadas 

(muito semelhante ao Ms Excel)

A elaboração de formulários e questionários via internet 

Criação de apresentação de diapositivos on line e sua 

apresentação no Google Docs, na realização do 

“storyboard ” (muito semelhante ao Ms Powerpoint);

Tabela 11 – Lista de Actividades realizadas neste estudo 
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5.2.2. Actividades integrantes do estudo 

A elaboração das tabelas/listas de dados organizadas - Actividade 1 

A actividade iniciou-se com uma demonstração da ferramenta “folha de cálculo” do 

Google Docs, feita pela professora seguida da proposta aos alunos para a realização 

de uma lista organizada dos contactos dos alunos da turma. 

Esta primeira actividade, integrante do estudo, foi talvez a menos apreciada pelos 

alunos como poderemos constatar no ponto 6.3. relativo à análise dos inquéritos finais. 

No entanto, denotou-se nos alunos um interesse especial na experimentação da folha 

de cálculo no Google Docs, uma vez que já tinha visualizado a folha de cálculo numa 

aula de apresentação da aplicação Microsoft Excel. Mais uma vez foi visível o interes-

se em partilhar o trabalho com os colegas, chegando mesmo a gerar-se um ambiente 

de descontracção e de diversão com os alunos a apagar as informações dos colegas e 

a alterar as formatações das células uns dos outros. 

A elaboração de formulários e questionários via internet – Actividade 2 

Nesta actividade, foi inicialmente apresentado aos alunos um exemplar de um for-

mulário em papel para que estes percebessem a utilidade deste tipo de documentos e 

sua aplicabilidade. Após a descrição da actividade, verificou-se alguma resistência na 

criação do esboço em papel do formulário a criar no Google Docs, resultante do com-

portamento característico da chamada geração “zapping” e da necessidade do “fazer 

já no computador”, como foi referido por um dos alunos. Outro dos alunos afirmou que 

já tinha percebido e que não tinha necessidade de “fazer no papel”. 

Após ultrapassada a questão do fazer ou não o esboço em papel, foi sugerido pela 

professora a troca de informações entre grupos e o entusiasmo com o trabalho insta-

lou-se.  

Com o início da criação dos formulários no Google Docs, notou-se alguma compe-

titividade entre os grupos, no sentido de comparar o número de questões utilizadas e 

sua pertinência e com algumas críticas efectuadas pelos pares. A título de exemplo é 

de referir que os alunos chegavam mesmo a sugerir aos colegas alterações nos for-

mulários dos outros grupos, argumentando de forma clara e lógica.  

Algumas das observações e sugestões registadas durante esta actividade: 

-“se o campo não for obrigatório, eles não te respondem!” 



Google Docs: uma experiência no Ensino Profissional   53 

-“tens de dar a hipótese de não viajar, certo?” 

-“acho que devias acrescentar o não sei…” 

-“não te esqueças de por as turmas dos CEF’s…” 

Uma chamada de atenção para o facto de, na altura em que a actividade foi reali-

zada, não ser possível efectuar o registo automático do utilizador que respondia ao 

inquérito, o que dificultava a verificação de quem tinha de facto respondido. Actual-

mente essa característica foi já acrescentada, e pode ser usada no momento de edi-

ção do formulário a seguinte opção: 

 

Criação de apresentação de diapositivos on line e sua apresentação no Google 

Docs, na realização do “storyboard” – Actividade 3 

Esta actividade foi a mais apreciada pelos alunos, como poderemos constatar 

aquando a análise dos inquéritos finais e das entrevistas. 

Foi efectuada uma demonstração da ferramenta de apresentação de diapositivos 

no Google Docs, pela professora da disciplina, e apresentada a proposta de trabalho 

para os alunos.  

Mais uma vez denotou-se a resistência ao esboço do storyboard em papel, que 

rapidamente foi ultrapassada pela vontade de iniciarem a actividade.  

No que respeita à criação e organização dos diapositivos, com a ajuda dos esbo-

ços em papel (que, apesar da polémica, se verificaram bastante úteis) os alunos reali-

zaram sem, quaisquer dificuldades, o storybord.  

No momento de partilhar o documento, surgiram de novo as dúvidas: com quem 

partilhar e com que permissões? A professora relembrou que a partilha deveria ser 

Figura 31 – Opção de escolha de identificação de reposta ao inquérito 
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efectuada com os colegas, na generalidade, como visualizadores; a partilha com a 

professora e com o respectivo colega de grupo (no caso das turmas 10 M e 10 B) 

deveria como colaboradores, para que estes pudessem efectuar alterações e/ou 

sugestões. 

O momento mais entusiasta desta actividade foi o da apresentação à turma dos 

trabalhos, em que os alunos efectuaram uma performance bastante positiva com 

algum nervosismo à mistura. As apresentações foram feitas na tentativa de simular um 

momento síncrono online (que só não o foi por questões de obrigatoriedade de pre-

sença dos alunos nas aulas), facto este que motivou ainda mais os alunos.  

Durante toda a preparação da apresentação por parte do ou dos alunos que iriam 

apresentar o respectivo storyboard, o que implicava a abertura do ficheiro em questão 

e sua visualização no modo de “visualização em conjunto”, os restantes alunos respei-

taram num silêncio nunca observado uma vez que usavam a função chat para comu-

nicarem uns com os outros, de um modo bastante divertido, cumprimentando-se e 

trocando algumas piadas entre eles.  

Quando o aluno ou alunos estavam prontos para realizarem a apresentação, a pro-

fessora, para chamar à atenção para o início, teclava a palavra “SILÊNCIO”, como 

sinal de fim de conversação, normalmente respeitado pelos alunos; aí o ou os alunos 

tomavam controlo da apresentação, guiando os seus colegas pelos diapositivos dese-

jados explicando oralmente, como se estivesse a comunicar por voz por Messenger ou 

por Skyp, podendo sempre usar o chat. No fim, os “oradores” abriam aos colegas a 

discussão para críticas e/ou sugestões para o sítio na Internet. 

Foram registadas algumas dificuldades com o ambiente de trabalho das apresen-

tações de diapositivos, nomeadamente na inserção de novos diapositivos. Também 

foram referidos pelos alunos alguns aspectos negativos desta ferramenta, tais como:  

 foi verificada alguma lentidão de resposta da aplicação, provocada pela 

saturação da rede, nos momentos de inserção de imagens e de fundos nos 

diapositivos e aquando a gravação dos documentos; 

 não existência de hiperligações entre diapositivos, o que dificultou a simu-

lação da navegação do sítio a criar; 

 duas alunas preferiram iniciar o storyboard no Ms Powerpoint, pelo que 

tiveram alguns problemas quando realizaram a importação (do documento 

em formato .ppt) para o Google Docs; a importação está prevista nesta fer-
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ramenta no entanto foram perdidas algumas informações dos ficheiros ori-

ginais, o que provocou algumas críticas; 

 no momento de apresentação, algum desfasamento verificado nas cores 

usadas pelos alunos nos elementos gráficos, supostamente causados pelos 

equipamentos intermediários (rede e projector). 

Mas, apesar destas críticas, devidamente fundamentadas uma vez que o Google 

Docs ainda se apresentam como versão Beta, a maioria dos alunos acolheu esta acti-

vidade com grande entusiasmo. Vejamos algumas das observações efectuadas pelos 

alunos: 

-“Professora, posso acabar isto em casa com a Sofia, ela na casa dela?” 

-“Não gosto muito das cores que usaste, são muito fortes…” 

-“como se fazem as hiperligações aqui?” 

-“o teu trabalho está muito giro!” 

-“acho que te esqueceste dos créditos e do mapa do site” 

-“como voltas para a página principal?” 

Estas frases foram obtidas pela observação directa na sala de aula, e vêm reiterar 

o facto de ser necessário a criação de um storyboard, pois continuam a surgir algumas 

questões (reincidentes), nomeadamente ao nível da navegabilidade e de escolha ade-

quada de elementos gráficos para o sítio na Internet. No entanto, os alunos chamaram 

à atenção aos próprios colegas, quer ao longo da criação do storyboard, quer no 

momento das apresentações, e tais sugestões foram acatadas de bom grado. 
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5.3. Análise do inquérito final 

O principal propósito do inquérito final foi recolher informações relativamente ao 

comportamento dos alunos em relação à disciplina de TIC, bem como em relação ao 

trabalho de grupo e tentar perceber se os alunos apreenderam os conteúdos lecciona-

dos com as ferramentas do Google Docs, bem como até que ponto estas ferramentas 

os motivaram ao longo das actividades realizadas neste ano lectivo. 

Na questão 1, para a recolha dos resultados obtidos foram utilizados 4 itens de 

grau de concordância em formato Likert (1=Discordo Totalmente, 2=Discordo, 

3=Concordo e 4= Concordo Totalmente), onde não foi incluída a categoria central para 

conduzir o inquirido a ter de marcar a sua posição ou pela concordância ou pela dis-

cordância. Foi usada esta escala com 4 pontos, em que os valores superiores a 2,5 

equivalem a opiniões/percepções positivas de concordância e os valores inferiores a 

2,5 a opiniões negativas, isto é de não concordância. 

No primeiro e segundo item era então questionado aos alunos o gosto pela disci-

plina de TIC e a não apresentação de dificuldades. Estes responderam maioritaria-

mente que gostavam da disciplina, tendo 22 alunos assinalado “concordo” e 6 alunos 

assinalado “concordo totalmente”, 10 assinalaram “discordo” e apenas 3 discordo 

totalmente (Tabela 12) 

.  

 

Discordo 

Totalmente Discordo Concordo

Concordo 

Totalmente Coeficiente

Gosto da disciplina de TIC e não tenho

dificuldades 3 10 22 6 2,8
Gosto da disciplina de TIC mas tenho

dificuldades 10 17 12 2 2,1

Só gosto de alguns conteúdos TIC 1 12 24 4 2,8

Aprender TIC é sobretudo praticar 0 0 20 21 3,5

A disciplina de TIC vai ser útil na vida diária 0 0 20 21 3,5

Acho que vou esquecer tudo 12 26 3 0 1,8

Tabela 12 – Atitudes e concepções em relação à disciplina de TIC 
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No terceiro item desta questão, no que respeita aos gostos pelos conteúdos lec-

cionados (ver Tabela 13), 28 alunos tiveram uma opinião de concordância relativamen-

te à afirmação de “só gosto de alguns conteúdos da disciplina”, tendo 13 discordado 

da afirmação, pelo que se conclui que a generalidade os alunos gosta de apenas de 

alguns dos conteúdos da disciplina. 

 

Tabela 13 – Gosto pelos conteúdos da disciplina de TIC 

No item quatro, a afirmação colocada aos alunos dizia respeito ao facto de a práti-

ca ser essencial para aprender na disciplina de TIC. Os alunos responderam na totali-

dade em concordância com a afirmação, tendo 21 alunos assinalada “concordo total-

mente” e 20 alunos “concordo”. O facto de total concordância neste item parece-me 

bastante positivo, uma vez que os alunos demonstram uma atitude conscienciosa em 

relação à necessidade de praticar para apreender os conteúdos da disciplina de 

TIC.(ver Tabela 14) 

 

Tabela 14 - A disciplina de TIC e a prática 

 

Relativamente à opinião dos alunos sobre se a disciplina de TIC vai ser útil na vida 

diária referida no item cinco, todos os alunos concordaram com a afirmação, tendo 21 

alunos assinalado a opção “concordo totalmente” e 20 alunos a opção “concordo”. De 

salientar a total concordância neste item o que indica que os alunos têm plena cons-

ciência que os conteúdos leccionados na disciplina serão úteis para a vida prática. 

Quando questionados em relação a esquecer os conteúdos leccionados, no item 

seis, relativo à afirmação “Acho que vou esquecer tudo”, 38 alunos (93%) discordaram 

desta afirmação e apenas 3 alunos (7%) concordaram. 

  

Discordo 

Totalmente Discordo Concordo

Concordo 

Totalmente

Aprender TIC é sobretudo praticar 0 0 20 21

Discordo/Discordo 

Totalmente

Concordo/Concordo 

Totalmente

Só gosto de alguns conteúdos TIC 13 28



Google Docs: uma experiência no Ensino Profissional   58 

 

Tabela 15 - Atitude relativamente ao esquecimento futuro dos conteúdos aprendidos 

Na questão 2 foi pedido aos alunos a sua opinião em relação ao trabalho de grupo, 

ao que responderam que preferem trabalhar em grupo 31 alunos, contrastando com 

10 alunos que não preferem o trabalho de grupo. 

Foi ainda pedido aos alunos que referissem apenas 3 razões pelas quais escolhe-

ram essa opção. 

Em relação aos que optaram por trabalho de grupo, as 3 razões mais apontaram 

foram maioritariamente o item quatro “É melhor para distribuir as tarefas”, o item seis 

“Permite a partilha de conhecimentos e ideias com os colegas” e o item um “Conse-

guimos aprender melhor, pois aprendemos melhor com o(s) colega(s)”, como pode-

mos verificar pelo gráfico 1. 

  

0 5 10 15 20 25 30

4. É melhor para distribuir as tarefas

6. Permite a partilha de conhecimentos e ideias com os colegas

1. Conseguimos aprender melhor, pois aprendemos melhor …

5. Os alunos ajudam-se uns aos outros

8. É menos monótono e mais divertido

2. O tempo passa mais depressa pois podemos conversar

3. Somo mais verdadeiros uns com os outros se trabalharmos …

7. Trabalha-se menos

9. Outra. Qual?

Frequência absoluta das razões da 
preferência do trabalho de grupo

Gráfico 1 - Frequência absoluta das respostas dadas pelos alunos para a preferência do trabalho de 

grupo 

SIM NÃO

Preferes trabalhar em grupo? 31 10

Tabela 16 - Preferência em relação ao trabalho de grupo 

Discordo/Discor

do Totalmente

Concordo/Concor

do Totalmente

Acho que vou esquecer tudo 38 3
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Em grupo os alunos distraem-se uns aos outros

3. Em grupo só um ou dois é que trabalham

4. Concentro-me e raciocino melhor sozinho(a)

6. Não gosto que mandem no meu trabalho

8. Há sempre colegas que se aproveitam do nosso …

9. Outra. Qual?

2. Tenho dificuldade em convencer os outros do …

5. Gosto que o mérito seja só meu e que o …

7. Não tenho confiança no trabalho dos outros, o …

Frequência absoluta das razões da preferência do 
trabalho de individual

Em relação aos que preferem trabalhar sozinhos, as razões apontadas foram 

maioritariamente o item um “Em grupo os alunos distraem-se uns aos outros”, o item 

três “Em grupo só um ou dois é que trabalham” e o item quatro “Concentro-me e racio-

cino melhor sozinho(a)”, como podemos verificar pelo gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 - Frequência absoluta das respostas dadas pelos alunos para a preferência do trabalho 

de individual 

Quando inquiridos na questão 3 relativamente ao conhecimento prévio das ferra-

mentas da WEB para partilha de documentos/aplicações, cerca de 25 alunos afirma-

ram já terem ouvido falar, e os restantes 16 afirmaram nunca terem ouvido falar deste 

conceito. 

 

 

 

  

Tabela 17 - Conhecimentos prévios em relação às ferramentas da Web para parti-

lha de documentos/aplicações 

 SIM NÃO

Já tinhas ouvido falar da nuvem computacional? 25 16
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Relativamente ao conhecimento prévio do Google Docs, 12 alunos afirmaram já os 

conhecerem, contrastando com 29 alunos que afirmaram não conhecer esta ferramen-

ta da WEB. 

 

 

 
Na questão 4 relativa aos Google Docs e a disciplina de TIC, sub-dividida em 4 

sub-questões, quando questionados se os Googles Docs ajudaram na compreensão 

dos conteúdos da disciplina de TIC (sub-questão 1), cerca de 88% dos alunos assina-

lou a resposta afirmativa, ao contrário de 17% dos alunos que assinalaram a resposta 

negativa. 

 

 

 

 

Na sub-questão 2, relativamente à questão de qual das tarefas efectuadas nos 

Googles Docs os ajudou mais na compreensão dos módulos leccionados, onde era 

fornecida uma escala com 3 itens em formato Likert (1=Nada, 2=Pouco, 3=Muito), em 

que o coeficiente acima de 2 refere-se a atitudes positivas e abaixo de 2 a atitudes 

negativas.  

Assim, para os alunos, a tarefa que mais ajudou na compreensão dos conteúdos 

leccionados foi a actividade que envolveu apresentações dos diapositivos, seguida da 

actividade referente à criação dos formulários e por último a da criação de listas na 

folha de cálculo.  

De salientar que qualquer uma destas actividades obteve coeficientes acima dos 2, 

o que significa que os alunos consideram que as actividades contribuíram positiva-

mente para a compreensão dos conteúdos, como podemos observar na tabela 20.  

Os Google Docs ajudaram-te na 

compreensão dos conteúdos da disciplina 

TIC? SIM NÃO

N 36 5

% 88% 12%
Tabela 19 – Opinião dos alunos em relação ao contributo do Google 

Docs para disciplina de TIC 

Tabela 18 - Conhecimentos prévios em relação ao Google Docs 

 SIM NÃO

Já tinhas ouvido falar dos Google Docs antes de realizar estas 

tarefas? 12 29
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Relativamente à sub-questão 3, onde era questionado em qual das tarefas efec-

tuadas nos Googles Docs tiveram mais dificuldade, era fornecida uma escala com 3 

itens em formato Likert (3=Muita dificuldade, 2=Pouco dificuldade, 1=Nenhuma dificul-

dade), em que o coeficiente acima de 2 indicam atitudes negativas mais próxima de 

existência de dificuldades e o coeficiente abaixo de 2 indica proximidade com a 

ausência de dificuldades.  

Comparando as 3 actividades, foi mais visível a presença de dificuldades na 2ª 

actividade referente à criação dos formulários, seguida da 1ª, criação de listas na folha 

de cálculo, e por último a 3ª actividade que envolveu a apresentações dos diapositi-

vos. Podemos constatar que a grande maioria dos alunos sentiu poucas dificuldades 

na generalidade das actividades realizadas. 

 

 

 

 

Qual das tarefas efectuadas nos Googles Docs te ajudou mais na 

compreensão dos módulos leccionados? Muito Pouco Nada Coeficiente

1. A listas de dados na Folha de Cálculo do Google Docs

no Módulo 1 do Ms-Excel 13 24 4 2,2

2. Os formulários do Google Docs no módulo 2 do Ms

Access 23 16 2 2,53. As Apresentações de diapositivos do Google Docs, na

criação do StoryBoard do módulo de construção de

páginas WEB  do Módulo 3 34 7 0 2,8

Tabela 20 – Contributo das actividades para a compreensão dos conteúdos leccionados 

Tabela 21 – Onde foram sentidas mais dificuldades 

Em qual das tarefas efectuadas nos Googles Docs tiveste mais dificuldade? M uita D if iculdade P o uco  D if iculdade N enhuma D if iculdade C o eficiente

1. A listas de dados na Folha de Cálculo do Google Docs no

Módulo 1 do Ms-Excel 5 25 11 1,9

2. Os formulários do Google Docs no módulo 2 do Ms Access 7 27 7 2,0

3. As Apresentações de diapositivos do Google Docs, na

criação do StoryBoard do módulo de construção de páginas

WEB  do Módulo 3 5 16 20 1,6
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Gráfico 3 – Comparação das dificuldades sentidas nas 3 actividades 

Na sub-questão 4, quando questionados se consideravam o uso do Google Docs 

como um reforço proveitoso na aprendizagem dos módulos da disciplina de TIC, 40 

alunos responderam que sim e 1 aluno respondeu que não. 

 

 

Tabela 22 - Opinião dos alunos relativa ao contributo geral do Google Docs na aprendizagem 

da disciplina de TIC 
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O uso dos Google Docs foi proveitoso para a 

aprendizagem da disciplina de TIC? SIM NÃO

N 40 1

% 98% 2%
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Nesta sub-questão foi solicitado aos alunos para indicarem vantagens ou desvan-

tagens (apresentadas na tabela 23). As vantagens mais referidas foram as relativas ao 

facto de puderem trabalhar em casa, online e em grupo 

 

Na questão 5, relativa ao contributo dos Google Docs para o “mundo real”, foram 

colocadas 3 sub-questões cujos resultados são a seguir apresentados. 

A sub-questão relativa ao que era mais benéfico para a aprendizagem e mais útil 

para o futuro profissional, era fornecida uma escala com 5 itens em formato [1=Menos 

útil ; 5=Mais útil], em que o coeficiente acima de 3 indicam opinião mais próximas da 

concordância com “Mais útil” e o coeficiente abaixo de 3 indica proximidade com o ser 

“Menos útil”.  

Como podemos verificar na tabela 24, as 3 actividades foram referenciadas com 

um grau de utilidade para o futuro bastante significativo 

  

vantagens desvantagens

estar em casa e poder trabalhar, online, com os colega bloqueio da rede

trabalho de grupo
às vezes não se conseguia gravar

mais fácil de compreender

gravação online/acessibilidade

apresentação dos trabalhos conjunta e partilhada

melhor percepção das  coisas

gratuito

aulas mais interessantes

comunicação mais fácil

Tabela 23 – Algumas das vantagens e desvantagens apresentadas pelos alunos relativamente 

ao uso do Google Docs na disciplina de TIC 

O que consideras mais benéfico para a tua aprendizagem e mais 

útil para o teu futuro profissional? 1 2 3 4 5 coeficiente

A elaboração das listas de dados da turma organizadas na

folha de cálculo 3 2 14 13 9 3,6

A elaboração de formulários e questionários via internet e

respectivo tratamento de dados automático 0 1 11 21 8 3,9

A criação e apresentação de diapositivos online, sem

necessidade de armazenamento local 0 2 10 15 14 4,0

Tabela 24 – Opinião sobre o Google Docs serem úteis para o futuro profissional 
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Quando questionados quanto ao facto de ao longo do ano lectivo, terem usado os 

Googles Docs noutras disciplinas, 6 alunos responderam que sim, entre os quais 3 

eram do curso de Informática de Gestão e 3 do curso de Marketing e os restantes, e 

35 alunos responderam que não. 

 

Na última questão relativa ao uso num futuro próximo, das ferramentas dos Goo-

gles Docs noutras disciplinas, a grande maioria (38 alunos) respondeu que sim, um 

aluno respondeu que não e outro referiu a opção “não sei”.  

 

 

 

 

 

 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1

A elaboração das listas de dados da turma 
organizadas na folha de cálculo

A elaboração de formulários e questionários via 
internet e respectivo tratamento de dados 

automático

A criação e apresentação de diapositivos online, 
sem necessidade de armazenamento local

O que consideras mais benéfico para a tua aprendizagem e mais 
útil para o teu futuro profissional?

Gráfico 4 – Actividade do Google Docs mais útil para o future profissional 

Ao longo deste ano lectivo, usaste os Googles Docs noutras disciplinas? SIM NÃO

N 6 35

% 15% 85%

Tabela 25 - Uso do Google Docs noutras disciplinas durante o ano lectivo 

Num futuro próximo, vais continuar a usar as ferramentas 

dos Googles Docs noutras disciplinas? N %

não sei 1 2%

sim 32 78%

não 8 20%

Tabela 26 - Uso num futuro próximo dos Google noutras disciplinas 
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Quanto às razões pelas quais acham que vão usar o Google Docs num futuro pró-

ximo, noutras disciplinas e em que situação, os alunos referiram essencialmente as 

seguintes razões: 

 

 

 

 

 

Relativamente às disciplinas onde poderão vir a usar os Google Docs, os alunos 

referiram as disciplinas de Marketing, e Publicidade, onde já usaram esta ferramenta, 

mas salientaram a importância de, num futuro próximo poderem usar mais os Google 

Docs para os trabalhos de grupo. 

 

  

Razões para o uso futuro dos Google Docs noutras 

disciplinas

"se não tiver Office"

"em trabalho de grupo"

"se tiver de fazer um trabalho e não o puder fazer 

"pessoalmente"

"apresentação dos  trabalhos"

"no que for necessário…"

Tabela 27 - Razões para o uso do Google Docs num 

futuro próximo noutras disciplinas 
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5.4. Análise das entrevistas 

As entrevistas realizaram-se na última semana de aulas após o término da 3ª acti-

vidade, seguindo o guião criado para o efeito, apresentado em anexo C. 

Com a realização desta entrevista pretendeu‐se essencialmente reforçar e validar 

os resultados obtidos nos inquéritos, nomeadamente: 

 Compreender se a internet e as ferramentas da WEB 2.0 cativam e motivam os 

alunos em sala de aula 

 Compreender até que ponto o uso de ferramentas colaborativa contribuíram 

para que os alunos ultrapassassem mais facilmente as dificuldades verificadas 

nos módulos, relativamente a anos anteriores; 

 Perceber se os alunos gostaram das actividades propostas e se tiveram per-

cepção da sua futura utilidade. 

As entrevistas foram gravadas e orientadas pela investigadora em direcção aos 

objectivos da investigação. Após a realização e consequente gravação das entrevis-

tas, procedeu‐se à criação dos ficheiros áudio, que constam em CD anexo a este tra-

balho. 

Tendo em conta o instrumento de investigação utilizado (inquérito por entrevista), a 

análise dos resultados será apenas de natureza qualitativa. 

De salientar que se notou alguma generalização do termo “Google Docs” para 

todas as tarefas e alguma confusão com as ferramentas do Office, sem que a maioria 

dos alunos identificasse cada tarefa do Google Docs pelo seu próprio nome, mas 

chamavam no geral de “Google Docs”.  

Quando questionados em relação à adaptação das actividades realizadas aos con-

teúdos da disciplina, todos os alunos concordaram que as actividades estavam ade-

quadas às potenciais dificuldades verificadas. 

Em relação ao trabalho de grupo, a generalidade dos alunos confirmou que gosta-

va de trabalhar em grupo apresentando várias vantagens no uso do Google Docs nos 

trabalhos de grupo. Quanto questionados pelo factor injustiça, por vezes presente nos 

trabalhos de grupo, a maioria dos entrevistados, minimizou essa questão, acrescen-

tando que se as tarefas estiverem bem distribuídas esse factor seria eliminado, ape-
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nas um aluno referiu que tinha tido uma má experiência com os trabalhos de grupo, 

noutra disciplina, mas que tal questão se acabou por resolver. 

Quando indagados relativamente ao conceito do “cloud computing”, a maioria dos 

alunos não tinha ouvido deste tipo de ferramentas, no entanto alguns referiram que já 

tinham ouvido falar, mas nunca tinham experimentado. 

Como vantagens apontadas, com o uso destas ferramentas, e reiterando o res-

pondido nos inquéritos, os alunos referiram que são muitas, nomeadamente: “Maior 

acessibilidade”, “mais prático”, “É giro”, “armazenamento online”, “trabalho de grupo 

síncrono”, vantagens estas também já referidas nos inquéritos. 

Relativamente à actividade que mais gostaram, e confirmando os dados obtidos no 

inquérito final, foi notório a preferência generalizada pela 3ª actividade relativa à reali-

zação do storyboard  na apresentação de diapositivos do Google Docs.. 

Quando questionados se consideravam que uso do Google Docs fez a diferença 

na motivação da turma ou de algum colega em particular, os alunos identificaram, na 

maioria com facilidade, os casos de colegas onde foi mais notório o aumento da moti-

vação nas aulas onde decorreram as actividade, referindo mesmo nomes de colegas, 

nomeadamente: 

Na turma do 10 B foi identificado o caso do aluno “Aluno A”, que ao longo do ano 

pouco empenho e motivação demonstrou na maioria das actividades lectivas e, quan-

do se usou o Google Docs, foi bastante participativo, chegando mesmo a concluir o 3º 

módulo. Este aluno foi referenciado pelos colegas de turma entrevistados, como um 

dos casos onde houve um sucesso causado pelo uso do Google Docs. 

No 10 M, os próprios entrevistados referiram 3 casos: o caso do “Aluno B” que 

apresentava algumas dificuldades gerais no uso do computador, e onde foi notório a 

sua evolução; nos casos dos “Aluno C” e “Aluno D”, que apresentavam algumas difi-

culdades acrescidas pela falta de interesse no uso dos computadores, foi bastante 

notado pelos próprios colegas o aumento da motivação deste alunos (que trabalharam 

no mesmo grupo) e cujo desempenho foi bastante positivo. 

Na turma do 10 G, foram salientados dois casos, o do “Aluno E”, cujo empenho se 

salientou na 3ª actividade e o caso do “Aluno F”, que por ter estado sem estudar 

alguns anos se denotava alguma desabituação na sua relação com os computadores 

nomeadamente com as aplicações da WEB 2.0, ao longo do ano foi aumentando o 
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seu grau de confiança e, no final da 3ª actividade surpreendeu todos os colegas com 

uma apresentação de muita qualidade. 

Na penúltima questão era perguntado aos alunos se achavam que as actividades 

realizadas nas aulas com o Google Docs trariam algo de novo para o conhecimento no 

mundo das TIC’s, ao que os alunos responderam afirmativamente, excepto uma aluna 

que referiu que, no caso pessoal dela, não acrescentou muito de novo mas que para a 

generalidade da turma achava que tinha acrescentado muito.  

Em relação à última questão, foi questionado aos alunos se, analisando as activi-

dades realizadas ao longo do ano lectivo, mudariam ou acrescentariam algo mais nas 

actividades. A grande maioria dos alunos referiu que gostaram da maneira como foram 

realizadas as actividades e mesmo quando a investigadora sugeriu acrescentar mais 

actividades, os alunos acharam que não seria necessário uma vez que assim aprende-

ram um pouco de cada aplicação o que também consideram importante. 
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6. Conclusão 

6.1. Análise do trabalho desenvolvido 

Com a evolução tecnológica e o consequente excesso de informação, são coloca-

dos novos desafios às metodologias de ensino actuais, nomeadamente com a nova 

geração de aplicativos gratuitos da WEB 2.0. Não é suficiente, nos dias de hoje, “des-

pejar” novos equipamentos informáticos nas salas de aulas, apresentar ferramentas 

recentes e esperar que, por si só, sejam a solução para todos os problemas na educa-

ção. 

Foi a pensar poder estimular os alunos para as “boas práticas” das ferramentas da 

WEB no processo de aprendizagem e mesmo num futuro profissional próximo, que se 

delineou a estratégia desenvolvida para as actividades realizadas ao longo deste 

estudo 

Ao longo deste estudo, foi um “fio condutor” o desejo de empreender actividades 

lectivas inovadoras e por sua vez interessantes e proveitosas para os alunos. Optou-

se por uma combinação de diversas metodologias pedagogias (Blended Learning), em 

simulação de diferentes cenários de aprendizagem (presencial e à simulação à distân-

cia). 

As reacções dos alunos foram o mais positivo possível e deram os seus frutos, 

quer na motivação verificada durante as tarefas quer na taxa de participação que atin-

giu os 100%, nas tarefas sugeridas com o Google Docs. De salientar a importância 

verificada na utilização e na familiarização das ferramentas da WEB 2.0, por parte dos 

alunos, e o uso anunciado do Google Docs, em trabalhos de grupo futuros.  

“hoje em dia, ninguém vive sem Internet!”, 

“gostei de tudo o que fizemos…” 

Relativamente às actividades propriamente ditas, decorreram conforme o previsto, 

tendo-se verificado um crescente interesse ao longo do ano conforme se integravam 

as actividades. 
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- Módulo 1 (Actividade que incluía a folha de cálculo).  

A criação de uma lista organizada de dados de todos os alunos da turma, permitiu 

a realização do primeiro contacto, para a maioria dos alunos, com a  folha de cálculo 

nomeadamente com os conceitos de célula, linha e coluna, bem como adquirir a noção 

de referências de células. Estes conceitos, que por norma no início do módulo pare-

cem um pouco abstractos aos alunos, foram apreendidos de uma forma colaborativa, 

que resultou numa agradável e divertida experiência, conforme se relatou em diário de 

bordo e se pode verificar pelos resultados obtidos nos inquéritos. 

- Módulo 2 (elaboração de formulários e questionários via internet no Google 

Docs).  

O facto de terem iniciado o módulo com uma tarefa de grupo, cujo objectivo era a 

criação de um protótipo de um inquérito permitiu aos alunos uma melhor compreensão 

na criação de tabelas de base de dados. Os alunos puderam experienciar, através da 

criação do inquérito onde era questionado à comunidade escolar as preferências em 

diferentes áreas (musicais, leitura, filmes e séries, prática de desportos, etc…) qual o 

objectivo de uma base de dados.  Foi também notória a facilidade de compreensão do 

conceito de domínio dos atributos e das suas restrições, ao criarem as “drop lists”, 

campos “yes/no”, bem como a discussão inicial da pertinência dos campos a inserir no 

formulário.  

Foi bastante produtiva, a realização desta actividade, essencialmente pela partilha 

do saber através de discussão e explicações entre pares.  

- Módulo 3 (criação de apresentação de diapositivos on line e sua apresentação no 

Google Docs). 

 A tarefa proposta consistia na realização de um “storyboard” para o sítio da Inter-

net, onde era pretendido que os alunos percebessem a importância de testar a perti-

nência dos elementos gráficos incluídos, bem como algumas questões de apresenta-

ção tal como cores, lettering e também testar a sua navegabilidade. Esta ferramenta 

assentava essencialmente no trabalho de grupo colaborativo e, tal como foi observado 

e registado, foi a actividade preferida dos alunos, quer pela tarefa em si, que lhes pro-

porcionava uma autonomia de métodos de trabalho, quer pelos resultados finais que 

orgulharam os próprios alunos. Podemos afirmar que foi a tarefa com maior grau de 
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participação e de desempenho, como pudemos verificar na análise nos documentos 

de recolha de dados. 

Assim, analisando todo o trabalho desenvolvido, podemos concluir que o uso das 

ferramentas da WEB 2.0, nomeadamente do Google Docs nas 3 actividades desen-

volvidas foi bastante positivo e foi um factor de motivação para a maioria dos alunos 

facilitando a compreensão dos conceitos chave de cada um dos módulos, através da 

partilha do saber entre pares. 

6.2.Síntese conclusiva 

Este estudo tinha por objectivo avaliar de que forma, através das ferramentas da 

WEB 2.0, mais especificamente o Google Docs, se poderia aumentar a motivação e o 

desempenho dos alunos nos conteúdos lectivos, através de tarefas de partilha de 

documentos online facilitadoras do trabalho colaborativo e cooperativo no ensino pro-

fissional. 

Não era pretendido encontrar resultados quantitativos que justificassem uma rela-

ção causa-efeito entre o uso das ferramentas do Google Docs e os resultados de ava-

liação obtidos pelos alunos no final de cada módulo da disciplina de TIC, mas sim ten-

tar perceber de que modo o uso destas ferramentas poderia de facto motivar estes 

jovens e consequentemente melhorar o seu desempenho ao longo do ano lectivo e no 

seu futuro.  

Analisando os dados obtidos e as reacções dos alunos sujeitos ao estudo, pode-

mos concluir que a generalidade dos alunos reconheceu que o Google Docs favorece-

ram a sua aprendizagem, quer ao nível dos conteúdos da disciplina quer pela oportu-

nidade para estenderem os seus conhecimentos para além do estipulado nos conteú-

dos programáticos, bem como fomentou um ambiente mais descontraído na sala de 

aula, tornando as aulas mais interessantes e divertidas.  

Também poderemos concluir que ao nível do trabalho de grupo, apontado como 

uma das grandes vantagens das ferramentas usadas, foram atingidos os objectivos 

propostos no inicio deste estudo, uma vez que os alunos reconheceram e salientaram 

o gosto pelo trabalho de grupo realizado nas actividades propostas pela professora, de 

forma colaborativa e cooperativa – promovida pelas ferramentas online - que em muito 

os motivou para um melhor desempenho nos módulos da disciplina de TIC. 
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Pareceu-nos importante o facto dos alunos, quer nos inquéritos finais quer nas 

entrevistas, demonstrarem e reconhecerem a importância das TIC para o seu futuro 

profissional e a salientarem que é bom “saber um pouco de tudo”, mesmo que num 

futuro próximo não usem tais ferramentas. 

Outra conclusão que nos parece pertinente diz respeito à “iliteracia digital” obser-

vada ao longo do ano lectivo, por vezes fruto do excesso de informação. Pareceu-nos 

que estes alunos “já ouviram falar” de algumas ferramentas da WEB 2.0 (algumas fer-

ramentas semelhantes às usadas neste estudo), mas nunca as usaram, nem tiveram 

curiosidade em experimenta-las, a não ser que tais ferramentas lhes sejam apresenta-

das e demonstradas com propósitos muito objectivos, por terceiros que lhes demons-

trem a sua importância, como foi no caso deste estudo.  

Parece um pouco contraditório este tipo de comportamento, uma vez que para 

estes jovens, que de algum modo cresceram com facilidade de acesso às tecnologias, 

era espectável o interesse e curiosidade por novas ferramentas. Eles têm as ferramen-

tas ao seu alcance e não as exploram e usam para potenciar o seu desempenho esco-

lar. Tal acontece apenas para algumas das ferramentas da WEB 2.0, tais como redes 

sociais, conversação online, repositórios de músicas e vídeos, nomeadamente “Mes-

senger”, “Skype”, “Youtube”, “Hi5”, e normalmente só as usam para entretenimento, 

esquecendo-se de as usar em contexto escolar, como ferramenta de auxílio para tra-

balhos, recolha e partilha de informação. 

Esta é uma questão que se foi tornando cada vez mais visível ao longo do estudo 

e que nos pareceu um tema interessante para estudos futuros. 
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6.3. Sugestões e melhoramentos 

Nos instrumentos de recolha de dados, foram incluídas itens de resposta para opi-

nião/sugestão pedidas aos alunos numa tentativa de obter informação para eventuais 

melhoramentos nestas actividades ou mesmo a possível inclusão de novas activida-

des para projectos futuros. Das informações recolhidas, nomeadamente nas entrevis-

tas, quando se questionava aos alunos se “Mudavas as actividades? Quais?” e se 

“Acrescentavas actividades? Quais?”, as opiniões dividiram-se: cerca de metade dos 

alunos não achou necessário a inclusão de mais actividades, mas a outra metade 

considerou a hipótese de aumentar o número de tarefas a realizar com o Google Docs.  

Relativamente a acrescentar novas actividades, tal não foi relevante na opinião dos 

alunos. Apenas um aluno sugeriu a utilidade de uma futura transversalidade entre as 

disciplinas do curso, mais propriamente com as disciplinas de TIC, Artes Gráficas e 

Publicidade, para a realização de trabalhos de grupo, tal como foi feito com a disciplina 

de Marketing.  

Quanto ao estudo de campo em si admitimos algumas fragilidades e reconhece-

mos que um estudo de amostra mais generalizada e com maior controlo de variáveis 

poderia conduzir a resultados mais sólidos. Esta investigação teve um carácter explo-

ratório e está sujeita a processos auto e hetero-críticos conducentes a um estudo mais 

elaborado. 
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6.4. Reflexão Final 

Foi um desafio muito interessante a nível profissional, este de sair fora das ferra-

mentas habituais para a leccionação das matérias propostas na disciplina de TIC, uma 

vez que torna a experiência pedagógica muito mais enriquecedora, quer pelas reac-

ções dos alunos quer pela descoberta de novos caminhos para o ensino das TIC. Tor-

na-se evidente que seguir o caminho já trilhado em anos anteriores seria mais fácil. No 

entanto, julgamos ser esta a mais-valia de usar as ferramentas da WEB 2.0, sempre 

em constante evolução e renovação, não sendo possível ao professor a estagnação, 

pois este tem de estar sempre em constante actualização.  

Ao invés de nos limitarmos ao uso das ferramentas tecnológicas usuais em sala de 

aula, devemos estar sempre atentos ao que se passa “à nossa volta” e inovarmos no 

processo de ensino/aprendizagem. As ferramentas da WEB 2.o, nomeadamente no 

âmbito do “cloud computing”, têm um papel essencial. 

Também a nível pessoal, foi uma experiência muito gratificante, quer pelos conhe-

cimentos que se foram adquirindo ao longo do projecto, quer pela relação de proximi-

dade criada com os alunos e com colegas de escola com os quais foi partilhada a evo-

lução desta dissertação. Foi sempre discutido entre pares (docentes e colegas de 

mestrado) a importância das TIC no ensino e na vida profissional no contexto deste 

trabalho.  
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6.5. Projectos Futuros 

Como já foi referido e sugerido por alunos, a inserção de mais tarefas do Google 

Docs dentro de cada actividade desenvolvida, parece-nos ser um ponto a ter em conta 

em anos lectivos seguintes, uma vez que é objectivo da professora é continuar com 

estas iniciativas nos próximos anos. 

Outro projecto que surgiu das conclusões tiradas com esta dissertação diz respeito 

ao uso das novas ferramentas da WEB 2.0 além do Google docs 

Como foi referido acima, um estudo de impacto mais sistemático e amplo poderia 

melhorar validações interna e externa da investigação.  

Por último, e na tentativa de melhorar e potenciar o uso das novas tecnologias da 

informação nos processo ensino/aprendizagem, surge-nos a ideia de trabalhar conjun-

tamente, com outras disciplinas, a transversalidade curricular, usando as ferramentas 

da WEB 2.0 e enquadrando-as nos vários conteúdos programáticos dos cursos leccio-

nados nesta escola. 

Chegados a este ponto, sentimos a dupla sensação de “dever cumprido” e gosto 

assumido, a par de que, para bem do sentido vivencial e profissional, muito há ainda 

por fazer para optimizar a integração das TIC na educação! 
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ANEXOS 
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Anexo A 

Inquéritos por questionário inicial, realizado via Internet (Google Docs) 
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Anexo B 

Inquéritos por questionário final 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DOS GOOGLES DOCS 

O objectivo deste questionário é recolher algumas informações acerca de aspectos relaciona-

dos com a disciplina de TIC e as ferramentas do Google Docs. Pensa bem e responde com 

sinceridade. O questionário não é para avaliação e não há respostas certas nem erradas. 

 

Grelha de conteúdos auxiliar: LEIA ATENTAMENTE ESTA TABELA 
 
 

Nome da ferramenta 
utilizada no Google 
Docs 

Descrição da actividade realizada nas aulas 

Folha de Cálculo A elaboração das tabelas/listas de dados organiza-
das – Listas de trabalho 

Formulários A elaboração de formulários e questionários via 
internet (tratamento e visualização das respostas) – 
Criação de formulário para questionar a comunidade 
escolar sobre diferentes tema 

Apresentação de Dia-
positivos 

Criação de apresentação de diapositivos on line e 
sua demonstração (posterior publicação da apre-
sentação em página da internet) – criação do Story-
Board para a página da Internet 
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IDENTIFICAÇÃO 

 
Cod_Processo do_Aluno: __________________ Turma: __________ Idade: _____  
 
Sexo: M  F 
 
1. ATITUDES E CONCEPÇÕES EM RELAÇÃO À DISCIPLINA DE TIC 

 
Assinala com um X a opção que melhor descreve a tua opinião relativamente a cada 
uma das afirmações: 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Totalmente 

1.1. Gosto da disciplina de TIC e não tenho dificul-
dades 

    

1.2. Gosto da disciplina de TIC mas tenho dificulda-
des 

    

1.3. Só gosto de alguns conteúdos TIC     

1.4. Aprender TIC é sobretudo praticar     

1.5. A disciplina de TIC vai ser útil na vida diária     

1.6. Acho que vou esquecer tudo     

 

2. TRABALHO DE GRUPO OU INDIVIDUAL 

Preferes trabalhar em:  
Grupo  (passa para o item 2.1.) 
 
Sozinho  (passa para o item 2.2.) 

 
 
2.1. Preferes trabalhar em grupo porque: 

Assinala com um X apenas as três opções com as quais concordas mais 

21..1. Conseguimos aprender melhor, pois aprendemos melhor com o(s) colega(s)  

2.1.2. O tempo passa mais depressa pois podemos conversar  

2.1.3. Somo mais verdadeiros uns com os outros se trabalharmos em grupo  

2.1.4. É melhor para distribuir as tarefas  

2.1.5. Os alunos ajudam-se uns aos outros  

2.1.6. Permite a partilha de conhecimentos e ideias com os colegas  

2.7.1. Trabalha-se menos  

2.1.8. É menos monótono e mais divertido  

2.1.9. Outra. Qual?  
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2.2. Preferes trabalhar sozinho porque: 

Assinala com um X apenas as três opções com as quais concordas mais  

2.2.1. Em grupo os alunos distraem-se uns aos outros  

2.2.2. Tenho dificuldade em convencer os outros do meu ponto de vista  

2.2.3. Em grupo só um ou dois é que trabalham  

2.2.4. Concentro-me e raciocino melhor sozinho(a)  

2.2.5. Gosto que o mérito seja só meu e que o professor(a) se aperceba disso  

2.2.6. Não gosto que mandem no meu trabalho  

2.2.7. Não tenho confiança no trabalho dos outros  

2.2.8. Há sempre colegas que se aproveitam do nosso trabalho  

2.2.9. Outra. Qual?  

 

 
 
3. FERRAMENTAS DA WEB E OS GOGLE DOCS 

 
3.1.Já ouviste falar da nuvem computacional (cloud computing: partilha de aplica-

ções/ferramentas através da internet? 
 

Sim  
 
Não 

 
3.2. Antes de participares nestas actividades, já tinha ouvido/falado sobre o Google 

Docs? 
 

Sim  
 
Não 

 
 
4. FERRAMENTAS DOS GOGLE DOCS E A DISCIPLINA DE TIC 

 
4.1. Os Googles Docs ajudaram na compreensão dos conteúdos da disciplina de TIC? 
(Assinala com um X a tua opção). 
 

Sim  
 
Não 

 
Porquê?______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4.2.Qual das tarefas efectuadas nos Googles Docs te ajudou mais na compreensão 
dos módulos leccionados? 
(Assinala com um X a tua opção, muito, pouco ou nada para cada um dos módulos 
leccionados). 
 

 muito pouco nada 

1. A listas de dados na Folha de Cálculo do 

Google Docs no Módulo 1 do Ms-Excel 
   

2. Os formulários do Google Docs no módulo 2 

do Ms Access 
   

3. As Apresentações de diapositivos do Google 

Docs, na criação do StoryBoard do módulo 

de construção de páginas WEB 

   

 
 
 
4.3.Em qual das tarefas efectuadas nos Googles Docs tiveste mais dificuldade? 
(Assinala com um X a tua opção, muita, pouca ou nenhuma, para cada um dos módu-
los leccionados). 
 

 
Muita difi-
culdade 

Pouca dificul-
dade 

Nenhuma 
dificuldade 

1. A listas de dados na Folha de Cálculo do 

Google Docs no Módulo 1 do Ms-Excel 
   

2. Os formulários do Google Docs no módulo 2 

do Ms Access 
   

3. As Apresentações de diapositivos do Google 

Docs, na criação do StoryBoard do módulo de 

construção de páginas WEB 

   

 
 
 
4.4. Na generalidade, achas que o uso do Google Docs foi um reforço proveitoso na 
aprendizagem dos módulos da disciplina de TIC? 
(Assinala com um X a tua opção). 
 
Sim  
 
Não 
 
Aponta algumas vantagens e desvantagens:_________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5. FERRAMENTAS DOS GOGLE DOCS E ENQUADRAMENTO COM MUNDO REAL 

 

5.1. O que consideras mais benéfico para a tua aprendizagem e mais útil para o teu 
futuro profissional? 

(Assinala com um X para cada actividade [1 menos útil --- 5 mais útil] ). 
 

Actividade realizada no Google Docs 1 2 3 4 5 

A elaboração das listas de dados da turma organizadas na 

folha de cálculo 
    

 

A elaboração de formulários e questionários via internet e 

respectivo tratamento de dados automático 
    

 

A criação e apresentação de diapositivos online, sem neces-

sidade de armazenamento local 
    

 

 

Porquê?______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.2. Ao longo deste ano lectivo, usaste os Googles Docs noutras disciplinas? 
(Assinala com um X a tua opção). 
 

Sim  
 
Não 

 
Em que disciplinas e/ou em que situação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

5.3. Num futuro próximo, vais continuar a usar as ferramentas dos Googles Docs nou-
tras disciplinas? 

(Assinala com um X a tua opção). 
 

Sim  
 
Não 

 
Em que disciplinas e/ou em que situação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Obrigada pela tua colaboração!  
        

Manuela Aguiar 
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Anexo C 

Guião dos Inquéritos por entrevista 

GUIÃO PARA ENTREVISTA PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DOS GOOGLES DOCS 

Os alunos a entrevistar frequentam o 10º ano de escolaridade da Escola Profissio-

nal Centro Juvenil de Campanhã. Todos os elementos (12) foram escolhidos aleato-

riamente em cada uma das turmas estudadas (4 elementos por turma) 

Esta entrevista será realizada na última semana de aulas, após a conclusão da 

última actividade com o Google Docs, onde os alunos serão informados dos principais 

objectivos da mesma, assim como, a data, a hora e o local para a realizar. 

Na sequência do diálogo ser-lhe-ão apresentadas as expectativas gerais do uso do 

Google Docs e os resultados que se pretendem atingir, salientando-se a importância 

que as respostas dadas podem trazer à investigação em curso. 

Objectivos: 

 Compreender se o uso do Google Docs motivou de facto os alunos para as 

aulas de TIC 

 Compreender se o uso do Google Docs facilitou o processo de aprendizagem 

nas aulas de TIC 

 Tentar concluir se poderia ter acrescentado mais actividades e em que maté-

rias especificas   

 Compreender se as actividades realizadas foram as mais apropriadas e/ou 

obter opiniões mais concretas para actividades futuras 

 Avaliar e validar as opiniões e sugestões dos alunos 
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ENQUADRAMENTO DAS ACTIVIDADES 

Enquadramento a efectuar aos alunos antes do inicio da entrevista, sobre as acti-

vidades preliminares e actividades efectivas realizadas ao longo do ano: 

Nome da ferramenta utili-

zada no Google Docs 

Descrição da actividade realizada nas aulas 

Actividades Preliminares para o estudo 

Criação de conta do Google 

Docs 

Criação da conta e uso do email da escola 

Criação de um convite nos 

documentos de texto 

Criação de um convite em documento de texto, parti-

lhado com os colegas por email 

Actividades Efectivas para o estudo 

Folha de Cálculo A elaboração das tabelas/listas de dados organizadas – 

Listas de trabalho 

Formulários A elaboração de formulários e questionários via internet 

(tratamento e visualização das respostas) – Criação de 

formulário para questionar a comunidade escolar sobre 

diferentes tema 

Apresentação de Diapositi-

vos 

Criação de apresentação de diapositivos on line e sua 

demonstração (posterior publicação da apresentação em 

página da internet) – criação do StoryBoard para a página 

da Internet 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

Cod_Processo do_Aluno: ___________ Turma: __________ Idade: _____  

Sexo: M  F 

 

1. ADAPTAÇÃO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS AOS CONTEÚDOS DA DISCIPLINA  

 

Na tua opinião, em cada um dos módulos, achas que os tópicos das matérias traba-

lhados com o Google Docs são aqueles onde os alunos apresentam mais dificul-

dades na compreensão?  

Citar:  

 Tópico 1 - perceber o que é e para que serve uma folha de cálculo ;  

 Tópico 2 - o que é um formulário e enquadramento nas bases de dados;  

 Tópico 3 - o que é um storyboard e a sua importância para a organização de um 

sítio na Internet; 

 

(caso não o sejam, tentar perceber onde os alunos apresentam maior dificuldade) 

 

2. TRABALHO DE GRUPO OU INDIVIDUAL 

 

Alguns colegas consideram que, ao trabalhar em grupo aprende-se melhor, mas 

outros acham que para além de trabalharem para os outros, depois são avalia-

dos  pelo todo e não pelo que verdadeiramente trabalharam;  

2.1. partilhas dessa opinião?  

2.2. Como achas que se pode inverter essa “situação” no resultado final do trabalho de 

grupo e consequente avaliação? 

 

3. FERRAMENTAS DA WEB E OS GOGLE DOCS 

 

3.1. Já ouviste falar da nuvem computacional (cloud computing: partilha de aplica-

ções/ferramentas através da internet?  

 

3.2. Indica 5 vantagens no seu uso? 

 

(em caso de silêncio explicar o conceito de cloud computing e exemplificar: Google 

Docs, Skydrive, Slideshare, DropBox) 
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4. FERRAMENTAS DOS GOGLE DOCS E A DISCIPLINA DE TIC 

 

4.1. Qual das tarefas efectuadas nos Googles Docs gostaste mais?  

 

E porquê? 

Citar a lista_  

1. A listas de dados na Folha de Cálculo do Google Docs no Módulo 1 do 

Ms-Excel 
 

2. Os formulários do Google Docs no módulo 2 do Ms Access  

3. As Apresentações de diapositivos do Google Docs, na criação do Story-

Board do módulo de construção de páginas WEB 
 

 

4.2. Notaste diferença na motivação da turma relativamente às aulas de TIC devido ao 

uso do Google Docs?  

 

4.3. Algum dos teus colegas melhorou o seu desempenho relativamente às aulas de 

TIC devido ao uso do Google Docs?  

 

5. FERRAMENTAS DOS GOGLE DOCS E ENQUADRAMENTO COM MUNDO REAL 

 

5.1. Achas que as actividades realizadas nas aulas com o Google Docs te trazem algo 

de novo para o teu conhecimento no mundo das TIC’s?  

 

Como? 

 

5.2. Na tua opinião, o que é que pode ser alterado nas aulas de TIC/actividades do 

Google Docs para as tornar mais motivadoras? 

(estas questões só serão utilizadas em caso e depois de silêncio) 

5.2.1. Mudavas as actividades? Quais? 

5.2.2. Acrescentavas actividades? Quais? 

 

Obrigada pela tua colaboração!  

Manuela Aguiar 
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Anexo D 

Lista de alguns endereços URL, dos trabalhos finais da Actividade 3, realizados 

pela turma do 10 M 

http://analise-diagnostico.blogspot.com/ 

http://estrategiadeporter.blogspot.com/ 

http://posicionamentodamarca.blogspot.com/ 

http://planodemanobra.blogspot.com/ 

http://amarcadoproduto.blogspot.com/ 

http://elaboracaodaestrategiademarketing.blogspot.com/ 

http://modeloavaliacaoactividade.blogspot.com/ 

http://opcoestrategicasmkt.blogspot.com/ 

 

 

  

http://analise-diagnostico.blogspot.com/
http://estrategiadeporter.blogspot.com/
http://posicionamentodamarca.blogspot.com/
http://planodemanobra.blogspot.com/
http://amarcadoproduto.blogspot.com/
http://elaboracaodaestrategiademarketing.blogspot.com/
http://modeloavaliacaoactividade.blogspot.com/
http://opcoestrategicasmkt.blogspot.com/
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Anexo E 

Proposta de Actividade 1 
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Anexo F 

Proposta de Actividade 2 

  



Google Docs: uma experiência no Ensino Profissional   93 

Anexo G 

Proposta de Actividade 3 


