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1. A ERA DIGITAL





Quantos objetos temos ligados à internet? 



Quantos objetos temos ligados à internet? 



INTERNET

Em 2020 haverá:

• 50 biliões de objetos ligados
à Internet

• 7.6 biliões de pessoas vivas

Média: 6.6



Universo Digital
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Inteligência
Artificial? 



Inteligência
Aumentada

Douglas Engelbart,  investigador de 
Stanford: 

“…o propósito de todas estas
máquinas é criar ferramentas ainda
mais poderosas que aumentem e 
desenvolvam a inteligência humana”.



Avanço da Tecnologia?

Mas o que está

a acontecer?



Produtividade atrasada 
apesar do crescimento tecnológico
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O que está a acontecer?

12

Tecnologia avança rapidamente

Os indivíduos adaptam-se

As organizações adaptam-se mais 
devagar

Leis e políticas sobre questões 
como  a educação só mudam após 
anos de debate público.



2. A ESCOLA DE HOJE



Um quadro



uma secretária



Os livros, os cadernos, os materiais escolares…



Os TPC …



Os testes…



A campaínha…



Única maneira que … 

- os professors têm de ensinar

- e os alunos de aprender?



Ensinamos todos os alunos da mesma maneira…



O que implica ter sucesso no futuro também mudou

O nosso modelo de ensino também tem que mudar

Mundo mudou…



Fonte: Marc Prensky, (Braga, 4/6/2018). Making Learning Meaningful – Implications for Teacher Training



Mudar a forma de 

ver e tratar os

alunos



PETS!
• Go here.

• Sit (where and when I tell you).

• Do this.

• Follow me.

• Go to the bathroom when I say so.

• Perform the tricks I taught you (= testing)

Fonte: Marc Prensky, (Braga, 4/6/2018). Making Learning Meaningful – Implications for Teacher Training





Dispositivos móveis 

Telemóvel e BYOD
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O Telemóvel… 

fica à entrada da 
sala de aula?

28



Os ecrans…
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A turma
toma notas
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Não basta colocar
tecnologia na sala

de aula…
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A inovação na 
educação e na 
formação depende 
dos professores

Fonte: C. Europeia, (17 de 1 de 2018). 
Comunicação relativa ao Plano de Ação para a 
Educação Digital. Bruxelas.



3. A EUROPA



A realidade 
Europeia

Fonte: C. Europeia (9 de 2017), 
Infográfico



Na Europa existe uma preocupante lacuna a nível 
das competências digitais

Apenas 56% dos 
Europeus entre 
os 16 e os 75 
anos possui 
competências 
digitais básicas.

19% dos Europeus não possui qualquer 
competência digital.
Não sabem procurar informação na Internet, 
ler notícias online, enviar e-mails ou pagar as 

suas contas online.

14% dos Europeus nunca usou a Internet.

Fonte: C. Europeia (9 de 9 de 2017), Infográfico

A realidade Europeia



Mais de 80 % dos jovens na 
Europa utilizam a Internet 
para atividades sociais.

E os professores?

Fonte: C. Europeia, (17 de 1 de 2018). Comunicação relativa ao 
Plano de Ação para a Educação Digital. Bruxelas.



Fonte: Europeia, C. (17 de 1 de 2018). COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT . Bruxelas.



novos desafios para os
alunos e professors:

- notícias falsas
- privacidade dos dados
- ciber assédio
- comportamentos predatórios
- ciberataques
- radicalização

Fonte: C. Europeia, (17 de 1 de 2018). Comunicação relativa 
ao Plano de Ação para a Educação Digital. Bruxelas.



Competências Digitais

Codeweek
1 milhão de pessoas em todo
o mundo



Décadas anteriores o foco: 

DISPOSITIVOS

Atualmente foco: 

PEDAGOGIA

Garantir que as tecnologias
aumentam e melhoram a 
aprendizagem

Fonte: C. Europeia, (17 de 1 de 2018). Comunicação 
relativa ao Plano de Ação para a Educação Digital. 
Bruxelas.



Pedagogia Digital



4. PORTUGAL



COMO ESTAMOS



PISA results: overview 2000-2015
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COMO ESTAMOS?

Bom Aluno:

• Sentado

• Quieto e caladinho

• Atento e a ouvir tudo

• Cumpre as regras definidas



Bom Profissional:

• Dinâmico
• Comunicador
• Trabalha em grupo e coopera
• Criativo e inovador 
• Demonstra iniciativa
• Espírito crítico



✓2020 – 10% taxas de 
abandono escolar

✓Melhorar a qualidade da 
aprendizagem e a equidade
na educação

✓Mais e melhor educação
pública para todos

O QUE QUEREMOS?



Aprender 
a fazer

Como responder a 
estes desafios?



5. POLITICAS NACIONAIS



INCODE 2030

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Educativo

Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (2017/2018)

Aprendizagens Essenciais

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania

Currículo do Ensino Básico e Secundário (Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho)

Educação Inclusiva (Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho)
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Uma ação integrada de política pública dedicada ao 
reforço de competências digitais para toda a 

população portuguesa
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Um conjunto de ações estruturado em 5 eixos:

1. Inclusão

2. Educação
3. Qualificação
4. Especialização
5. Investigação 
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Medidas bandeira da Educação

(1ª Conferência do Fórum Permanente das Competências Digitais)

➢ Desenvolvimento de recursos educativos digitais

➢ Alargamento das TIC na matriz curricular

➢ Formação de professores na área das TIC



PERFIL DOS ALUNOS



“…é o documento de 
referência para a 
organização de todo o 
sistema educativo…”



Não só alunos detentores de conhecimento mas

• Analisam e discutem

• Refletem e criticam

• Criam

• Agem

• Comunicam

• Admiram o que é belo

• Interagem com tolerância, empatia e 

responsabilidade

• Preocupam-se com o seu bem-estar e com a

qualidade de vida dos outros



PILARES DA 
EDUCAÇÃO

Aprender 
a fazer

Esquema conceptual

Base humanista


