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Sobre mim

• Professora de Português no 3.º ciclo do Ensino Básico, 
com mais de 25 anos de experiência

• Mestre em Tecnologias Educativas
• Autora do Projeto “Viagens Literárias” (recursos 

educativos digitais com ferramentas Google)
• Formadora de Docentes (Didática do Português e 

Tecnologias Educativas)

• Mãe
• Ávida leitora em qualquer suporte
• Curiosa sobre todas as novas formas de ler, escrever, 

comunicar, aprender
• Um bocadinho… Geek ;-)



Teresa Pombo

Recursos Educativos Digitais: como promover e regular a aprendizagem autónoma

História de uma reinvenção…

Setembro de 2000 13 de março de 2020
Ensino online

em situação de emergência

Integração de tecnologias no currículo:

• Recursos
• Ferramentas 
• Equipamentos
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Um percurso… um processo evolutivo
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As prioridades

Escutar bem / compreender melhor

Falar/comunicar melhor

Ler / compreender melhor

Escrever melhor

Pensar melhor
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Uma questão (apenas) de inovação?

A inovação em Educação começa com a pergunta
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Fonte: https://epiac1216.wordpress.com/2008/05/23/support-critical-thinking/

• Criar percursos de descoberta responsável

• Favorecer a autonomia

• Incentivar a colaboração (trabalho a par, trabalho em grupo / de 

grupo)

• Aumentar a interação e o feedback

• Atividades de aprendizagem simples com objetivos claros e formato 

de avaliação definido à partida

• Promover a criatividade (leitura, escrita, oralidade,…)

Ensinar...

Dar sentido ao que se faz

https://epiac1216.wordpress.com/2008/05/23/support-critical-thinking/
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De que modo, em formato 
presencial, recursos educativos 

digitais promoviam a aprendizagem? 

De que modo, em formato a 
distância, recursos educativos 

digitais promovem a aprendizagem? 

O que muda?
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Estabelecer as bases para uma 
aprendizagem autónoma com 
recurso ao digital

AVALIAÇÃO FORMATIVA

Avaliação da para a aprendizagem
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Classificação dos objetivos de 
aprendizagem
em níveis hierárquicos (domínio 
cognitivo, afetivo  e psicomotor)

baseado em https://www.theedadvocate.org/how-to-use-blooms-digital-taxonomy/

promover atividades e resultados 
de aprendizagem com qualidade

Criação

Avaliação

Análise

Aplicação

Compreensão

Memorização

capacidades de pensamento 
de ordem superior

capacidades de pensamento 
de ordem inferior

escrita digital vídeo áudio realização

avaliar               experimentar             publicar                moderar      

mapear ideias            inquirir                     ligar                       vallidar

calcular         apresentar análise          editar               enviar resultado    

relatar                    divulgar               reconhecer             subscrever

pesquisar               destacar                    marcar              transcrever

Taxonomia de Bloom

https://www.theedadvocate.org/how-to-use-blooms-digital-taxonomy/
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Recursos educativos digitais

● produzidos pelo professor para necessidades específicas

explicar um conceito

apresentar uma atividade

promover uma avaliação
...

● produzidos pelos alunos (com os mesmos objetivos 
depois de uma preparação prévia)
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de acordo com Pinheiro. C.,2020. Recursos Educativos Digitais - Como seleccionar e criar recursos para ensino online

Recursos educativos digitais

https://www.slideshare.net/ladonordeste/recursos-educativos-digitais-231169271
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✓ reforçar o sentido de grupo

✓ partilha de leituras

✓ motivação para a leitura (20 min diários)

Recursos educativos digitais

TIPO – Apresentação colaborativa

OBJETIVO (s)
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✓ verificar aprendizagem 
(avaliação formativa com 
feedback imediato)

Recursos educativos digitais

TIPO – Questionário-jogo

OBJETIVO (s)



Teresa Pombo

Recursos Educativos Digitais: como promover e regular a aprendizagem autónoma

TIPO – Rubrica de avaliação

✓ apoiar a realização de uma atividade de 
escrita, de pesquisa, de oralidade,...

✓ permitir a auto-avaliação do processo e do 
produto (usar como lista de verificação)

Recursos educativos digitais

OBJETIVO (s)
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✓ promover o debate de 
ideias

✓ incentivar a comunicação 
escrita

Recursos educativos digitais

TIPO – Mural colaborativo

OBJETIVO (s)



Teresa Pombo

Recursos Educativos Digitais: como promover e regular a aprendizagem autónoma

✓ motivar para um atividade de 
expressão oral

✓ apresentar um conteúdo 
(gramatical, tipologia textual,...)

Recursos educativos digitais

TIPO – Apresentação

OBJETIVO (s)
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✓ apoiar a utilização de ferramentas digitais

✓ explicar um conteúdo

✓ apoiar a execução de uma tarefa

Recursos educativos digitais

TIPO – Vídeo Curto

OBJETIVO (s)
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✓ avaliar a compreensão escrita (leitura)

✓ avaliar conhecimentos

✓ auto-avaliar desempenho em atividades
...

Recursos educativos digitais

TIPO – Questionário para compreensão da leitura

OBJETIVO (s)



Teresa Pombo

Recursos Educativos Digitais: como promover e regular a aprendizagem autónoma

“Será que existe um programa 
de compressão de ficheiros 
que me ajude a colocar 12 
horas de trabalho num horário 
de 8 horas?”

Copyright 2004 by Randy Glasbergem. www.glasbergen.com
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Em busca da solução, se não 
perfeita…. 
… adequada ao contexto….
… e, sobretudo, familiar….

Uma encruzilhada...

Recursos de 
Editoras

1001 partilhas

1001 
plataformas

1001
ferramentas
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O QUE É FAMILIAR AOS ALUNOS E RESULTAVA MUITO BEM EM SALA DE AULA PODE RESULTAR A DISTÂNCIA?

EM SALA DE AULA….

sítio web próprio/ RED próprios (muitas vezes adaptados de outros) + recursos da editora do manual adotado

OBJETIVO: 

• ser o espaço preferencial de consulta autónoma pelo aluno (sem papel a não ser o caderno e o manual)

• apoiar a realização de atividades em sala de aula com recurso a computadores, iPads ou smartphones dos alunos

• tornar a aprendizagem o mais interativa possível

• reduzir os momentos de exposição em sala de aula ao mínimo (apresentação da atividade no início, síntese no final)

Todo o tempo que resta é para atividade do aluno (individual ou colaborativa) e feedback do professor, muito feedback!

Uma vez mais... Dar sentido ao que se faz
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Utilização dos recursos digitais complementares da editora responsável pelo manual adotado

respondem a todos os itens da checklist referida anteriormente

são interativos

são familiares para o aluno

Colaboração entre docentes do mesmo ano

EM ENSINO REMOTO - APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA

ultrapassar todas as questões de acesso (se preciso for, ajudar a configurar acesso)

distribuir (1 para todos --- 1 para 1 , se for preciso)

incluir na planificação semanal

reforçar colaboração

Recursos educativos digitais
ESTRATÉGIAS PRÉVIAS BEM SUCEDIDAS
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Plano Semanal de Atividades colaborativo (partilha de estratégias e recursos)

maior personalização do ensino (a distância …..alunos mais presentes,....mais ativos….)

plataforma única para gestão da aprendizagem: comunicação, (inter)ação, avaliação,...

plataforma de comunicação síncrona e sessões síncronas regulares com objetivos diversos 

diversidade de propostas abordando os vários domínios

individualização (alunos apoiados pela EMAEI)

recursos digitais diversificados (incluindo os da Editora do manual adotado)

Recursos educativos digitais
ESTRATÉGIAS ATUAIS BEM SUCEDIDAS

1

2

3

4

5

6

7



Teresa Pombo

Recursos Educativos Digitais: como promover e regular a aprendizagem autónoma

Recursos educativos digitais
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✓ rever e consolidar aprendizagens

Recursos educativos digitais

TIPO – Vídeo sobre conteúdos gramaticais

OBJETIVO (s)
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OBJETIVO (s)

✓ avaliar leitura autónoma

1.ª chamada

2.ª chamada

Recursos educativos digitais

TIPO – Questionário digital
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Recursos educativos digitais
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Guardar Recurso

Criar Tarefa

Partilhar Material de consulta

Criar/Adicionar Aula personalizada
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Foto de Marcos Borga, jornal EXPRESSO; 15.04.2017

espaço de apoio ao ensino presencial

Em síntese...
SALA DE AULA FÍSICA - RECONFIGURÁVEL

SEQUÊNCIA DE APRENDIZAGEM:
(planificada de forma colaborativa)

dúvidas / questões da sessão anterior

objetivo

conteúdos a explorar

tarefa(s) sessão síncrona trabalho autónomo

comunicação e feedback (avaliação formativa)

regulação

aperfeiçoamento

Nova tarefa

https://expresso.pt/sociedade/2017-04-15-Na-nova-sala-de-aulas-todos-ensinam-todos-aprendem
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pouco tempo 
disponível para a 
produção de RED

investir
na seleção

na planificação

na avaliação

10 capacidades 
dos professores 

baseado em https://rumahmentor.wordpress.com/2014/01/11/10-modern-teaching-skills /

https://www.theedadvocate.org/how-to-use-blooms-digital-taxonomy/
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Enquanto construtor do seu próprio percurso 

de aprendizagem, o aluno vê acrescidas as 

suas responsabilidades mas também a sua 

motivação e autonomia.
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Os professores organizam o ambiente de aprendizagem, 

ajudam a identificar as necessidades, eventuais 

fragilidades, e distribuem um ensino mais personalizado

no contexto do qual um feedback frequente e rico 

é fundamental.
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AVALIAR: 

escutar Alunos, Professores e E.E.

APERFEIÇOAR!

(não há soluções 

únicas, mas pode e 

deve haver solução e 

sucesso para todos)
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AS VOSSAS QUESTÕES
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MUITO OBRIGADA!


