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T. Tens mesmo de utilizar isso. Depois de descobrires isso, 

nunca mais vais ter a preocupação de te lembrares das 

coisas:  isso fá-lo por ti. Vais ficar espantado com as coisas 

inteligentes que podes fazer com isso. . . Vais descobrir 

talentos que nem sabias que tinhas. E vais aperceber-te de 

que fizeste muito bem por ter tentado.

A. É uma invenção fascinante. Mas nunca acreditei que o 

inventor de uma coisa seja o seu melhor juiz.  As pessoas 

que usam isso, tornar-se-ão dependentes e depressa 

deixarão de pensar. Claro que haverá muita gente a dizer 

que quem usar isso é brilhante, mas arranjar uma maneira 

de armazenar grandes quantidades de informação, não nos 

torna mais inteligentes, não é? 



Será que as pessoas sabem como utilizar isso? E que espécie 

de mundo teremos se toda a gente se tornar dependente 

disso?

S. Exactamente. Nada se aprende usando isso: tudo o que 

isso pode fazer é transmitir-nos o que já sabemos.

P. Claro.

S. Se falamos directamente com as pessoas, temos, pelo 

menos, a possibilidade de manter uma conversa útil. Se 

tivermos de usar isso, haverá, para cada pergunta, apenas 

uma resposta. Independentemente da pessoa que pergunta e 

do modo como ela entende a resposta. E que dizer das 

pessoas que abusarem do sistema? Como proteger a 

informação que lá se insere?

P. Estou absolutamente de acordo.



Mundo contemporâneo 
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Implicações

• Vida

• Aprendizagem

• Formação  
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Desafios para o professor



Contextos 
(Espaço)

Recursos

Paradigmas de ensino e 
aprendizagem (professor, aluno, 

conhecimento)
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Formação de professores para uso de 
meios digitais na prática pedagógica



Quando?

Como? 

Que 
formação?

• TPACK

• Inicial

• Continuada

• Pós-graduada

Colocar a 
formação dentro 
da profissão (Nóvoa)



Integração dos domínios de conhecimento atualmente presentes no processo de 
ensino e de aprendizagem (Koehler & Mishra, 2006, p. 1025)

Cortesia de Lilian Moreira



Interpretação do Referencial TPACK – adaptado de 
http://www.learnovationlab.org/tpack html cortesia de Lilian Moreira

http://www.learnovationlab.org/tpack


Um exemplo
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Jonassen, 1996, 2007
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O Professor na escola do Futuro
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Escola do Freixo – Diretor Professor Luis Fernandes





Salas de aula do Futuro   / Ambientes Educativos 
Inovadores / Laboratórios de Aprendizagem



Cortesia de Paulo Faria



Importância fundamental dos contextos

Ensinar é criar contextos onde se possa 

aprender. 

Aprender é explorar contextos onde se 

possa construir saberes, práticas, culturas 

e relacionamentos

(Dias de Figueiredo, 2012)



Documento de trabalho, versão não final nem oficial
Documento oficial aqui

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/perfil_do_aluno.pdf
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Facebook de Rita Zurrapa, 5 de junho 2017, 22h 
https://www.facebook.com/groups/284142222011758/permalink/299230080502972/



...nada substitui um bom professor. 
Nada substitui o bom senso, a 
capacidade de incentivo e de 
motivação que só os bons professores 
conseguem despertar. Nada substitui 
o encontro humano, a importância do 
diálogo, a vontade de aprender que 
só os bons professores conseguem 
promover. (Nóvoa, 2007, p. 18) 
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O tempo é superior ao espaço

Papa Francisco - Exortação Apostílica Alelegria do Evangelho  



Quando eu nasci as frases que hão-de salvar a 
humanidade já estavam todas escritas, só faltava uma 
coisa: salvar a humanidade.

Almada Negreiros,  A Invenção do Dia Claro



Obrigada


