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Caro Estudante! 

É um grande prazer interagir consigo ao longo do processo do estudo nesta disciplina de 

Introdução ao Ensino à Distancia (IED). Apresentamos, para começar, uma visão geral da 

disciplina, onde você vai ter informações bastante importantes sobre os conteúdos contidos, 

sem sair de casa, sem abandonar suas actividades de rotina nem seu trabalho.  

Você é capaz, podemos já iniciar a nossa viagem! 

 

Visão Geral 

Benvindo ao Módulo de Introdução ao Ensino à Distância  

O Ensino superior desempenha um papel extremamente importante no processo de formação 

de mentes humanas dado que fornece à sociedade, indivíduos dotados de capacidades para dar 

resposta às exigências de profissões baseadas no conhecimento científico e competências. 

Assim, o ensino superior deve-se adaptar continuamente às necessidades e às mudanças da 

sociedade e do desenvolvimento em geral.  

vii 
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O presente documento é Módulo de Introdução ao Ensino à Distancia, a ser Leccionado na 

UNISAVE – Maxixe, Massinga e Chongoene, em regime de Ensino à Distância (EaD) com 

um total de 5 Créditos, 125 horas, sendo 31 de tutoria à distância, 4 de Tutoria presencial e 90 

de trabalho independente do estudante. 

O Módulo tem como objectivo fundamental, usar racionalmente a modalidade de Educação 

à Distância (EAD) para garantia do melhoramento do acesso e qualidade de educação nos 

diferentes subsistemas de ensino em Moçambique.  

Assim, é importante que a Universidade forme indivíduos íntegros com personalidade e, 

futuros administradores dotados de capacidades e comportamentos que melhor respondam às 

exigências da sociedade em geral e de introduzir o EAD em particular.  

Portanto, munido deste objectivo a Universidade Save, espera de você que no final dos 

estudos de Métodos de Estudo, atinja as seguintes competências:  

I. Competências do Módulo 

 Concebe, dirige e avalia programas de educação à distância. 

 Usa as técnicas de estudo como forma de melhorar o rácio tempo gestão/ matéria 

assimilada com qualidade; 

 Aplica diferentes técnicas de estudo consoante a natureza da matéria a ser estudada; 

 Domina das diferentes estratégias de leitura; 

  Elabora guiões de estudo; 

 Elabora e usa um plano de estudo e segui-lo, sempre que for possível; 

 Distingue diferentes tipos de trabalhos científicos. 

 

Estimado Estudante, depois destas competências, veja como está estruturado o módulo em 

suas mãos: 

a) Como está estruturado o Módulo? 

b) O Módulo apresenta a seguinte estrutura: 

-Páginas introdutórias; 

-Um índice Completo, e 

viii 
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-Uma apresentação do Módulo (visão geral detalhada), os aspectos prementes que você deve 

conhecer ao logo da sua formação. 

 Recomenda-se que o leia antes de começar o seu estudo pois “quem lê sabe”.  

 

c) Conteúdos do Módulo 

O Módulo tem unidades. Cada unidade inicia com uma introdução, competências, conteúdos 

subdivididos em pontos, um resumo e no fim, há exercícios para auto-avaliação, a 

Bibliografia e leituras complementares.   

 

II. Habilidades do Estudo 

 

Caro Estudante! 

Para tirar maior proveito deste Módulo, aconselha-se uma leitura cuidadosa da informação 

contida. Para o efeito, no fim de cada Conteúdo/unidade, apresenta-se uma sugestão de obras 

e alguns textos para a leitura complementar dos assuntos em estudo, não deixe de fazer. 

Uma questão bem compreendida representa meia resposta, por isso, antes de resolver as 

questões, você deve certificar se de facto compreendeu o enunciado da questão colocada. 

Deve igualmente e sempre que possível, fazer a sistematização das ideias apresentadas na 

lição corrente. 

 

III.  Precisa de Assistência? 

Em caso de necessidade de assistência, explicação pormenorizada de assuntos abordados 

neste Módulo, pode recorrer a plataforma institucional Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

Universidade Save (unisave.ac.mz). Querendo, você pode apresentar suas dúvidas ao seu 

Tutor/ docente e/ou ao Gestor do Centro de Recursos e ainda mais ao Departamento de 

Ensino à Distância através do Gestor das TIC’s do seu centro. (consulte Guia do Estudante) 

 

IV. Tarefas (Avaliação e auto-avaliação) 

Para uma melhor compreensão dos conteúdos abordados e discutidos no presente módulo, 

você deve ler, ler e ler com calma os textos apresentados e outros complementares 

recomendados. Em caso de dificuldades de percepção numa primeira leitura, leia o texto 

ix 

https://ava.unisave.ac.mz/
https://ava.unisave.ac.mz/
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tantas vezes quantas poder. Resolva igualmente os exercícios que lhe são propostos que de 

alguma forma irão contribuir para uma melhor compreensão dos aspectos apresentados. Em 

caso de tarefas propostas para resolução individual ou colectivamente em ambientes fora do 

ambiente do local normal onde decorrem as aulas, estas devem ser entregues pontualmente 

dentro dos prazos indicados/acordados ao tutor e/ou Departamento. 

 

V. Avaliações 

 

As avaliações serão marcadas em articulação entre o Departamento e os docentes/tutor(es) da 

cadeira através de um calendário fornecido atempadamente aos estudantes assim como os 

trabalhos em grupos que merecerão o acompanhamento pelos docentes. Caso o estudante não 

participe numa das actividades atempadamente marcada, poderá realizá-la numa outra data 

mediante uma justificação plausível e com autorização do chefe do Departamento de Ensino à 

Distância.  

O Módulo irá obedecer as seguintes modalidade de avaliação: 

1º Qualidade da apresentação e discussão de trabalhos em grupo e das fichas orientadas (20 

valores) 

 

2º Elaboração de Recensão Crítica (avaliação critica)  

A recensão deverá observar os seguintes aspectos: 

 Resumo do Manual; 

 Síntese das principais temáticas; 

 Reflexão crítica do Manual; e 

 Bibliografia usada. 

 

Esta actividade pretende que você desenvolva as seguintes competências: 

 Adquire o domínio da escrita científica; 

 Capacidade de investigação de manuais e/ou livros; 

 Comunica resultados da investigação perante público diversificado. 

 

VI. Fórmula de cálculo da classificação final 
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A avaliação será de carácter contínua, a participação (de contacto & online) nas aulas com 

30%, ponderada com os resultados de trabalho orientado, a ser apresentado no dia marcado 

para o 1º teste realizado, numa escala 0 – 20 e terá uma ponderação de 30%, trabalho 

individual (Recensão Crítica), numa escala de 0 – 20 e ponderação de 40%. Classificação 

final (Horas - contacto 30%+30% & estudo 40% totalizando 100%). 

 

A fraude cometida na realização de uma prova em qualquer das suas modalidades – implica a 

actuação segundo o Regulamento académico (cf. Cap VII, art. 44). 

O estudo é a valorização da mente ao serviço da felicidade humana, daí que  

 “aprenda como se fosse viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã”   

Mahatma Gandhi 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

Neste tópico, trazemos para si, caro Estudante, algumas linhas de reflexão e dicas 

importantes.  

Ora, veja que a Cadeira de Métodos de Estudo é de carácter introdutório em toda sua vida 

universitária, uma vez que com ela se espera aprender os regulamentos que norteiam o 

funcionamento da Universidade Save assim como a aprendizagem dos métodos e técnicas de 

estudo aplicados ao ensino superior. Por isso você poderá receber as ferramentas teóricas e 

práticas que lhe permitirão elaborar um plano de estudo e aplicar os diferentes métodos e 

técnicas de estudo consoante as próprias habilidades e a natureza da matéria a ser estudada. 

Desta forma, como resultado do material aplicado, você terá que 

desenvolver como trabalho final da disciplina, uma investigação empírica, para verificar se os 

conceitos e teorias são actuais. 

 

Caro estudante! 

Esta Unidade temática visa aprimorar seus conhecimentos referentes a regulamento 

académico da Universidade Save, educação à distância.  

Para isso, vamos juntos!  
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UNIDADE 1: REGULAMENTO ACADÉMICO DA UNIVERSIDADE SAVE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

1. Introdução 

Você, que acaba de iniciar este curso, é a primeira vez a experimentar a modalidade de 

Educação à Distância? Você já parou para pensar nas vantagens que esta modalidade pode 

lhe proporcionar? 

 A primeira coisa que você deve ter pensado foi em não precisar de estar sentado na sala de 

aula todos os dias. Também pode ter pensado na possibilidade de você mesmo montar o seu 

horário. Essas características realmente são de causar inveja a um estudante do ensino 

presencial. Mas Educação à Distância não é só isso! Ela tem características muito peculiares 

que vão além destas que acabamos de citar. 

Esta modalidade de educação tem ganhado força nos últimos anos, mas, na verdade, ela já 

existe há muito mais tempo. Desde o tempo em que a comunicação à distância era feita por 

cartas! Você verá o quanto a história da EaD no mundo é interessante. Isso tudo dará a você 

uma boa bagagem para fazer debates sobre o uso das tecnologias de informação e 

comunicação e as políticas públicas que viabilizam esta modalidade. Conhecendo sua história 

e especificamente o Regulamento Académico da Universidade Save, antes de 

desenvolvimento histórico, você pode também perceber melhor a sua utilidade. Vamos às 

competências para esta unidade! 
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Competências a alcançar: 

 Conceitualiza a instituição, missão, visão da Universidade Save (UniSave); 

 Apresenta elementos nucleares que regem a instituição, através do Regulamento 

Académico;  

 Descreve a evolução histórica da educação à distância, desde a Grécia e Roma aos 

nossos dias; 

 Contextualiza o Ensino à Distância na realidade da UniSave e  

 Usa os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). 

 

 1.1 Designação da Universidade Save (UniSave) 

Conceitualização da Instituição  

Afinal, o que é UniSave, caro estudante? 

A Universidade Save (UniSave) é uma instituição de ensino superior que forma técnicos 

profissionais para diversas áreas de conhecimento. Ela tem a sua sede em Chongoene, 

província de Gaza. Na sua área de jurisdição tem três Extensões, nomeadamente Chongoene-

sede, Maxixe e Massinga, estas duas últimas na província de Inhambane. 

1.1.1 Missão  

A missão da Universidade Save é formar quadros superiores de qualidade que contribuam de 

forma criativa para um desenvolvimento económico, sócio-cultural e sustentável do país. 

1.1.2 Visão  

A visão da Universidade Save é ser uma instituição do ensino superior de excelência e 

qualidade no processo de ensino e aprendizagem e nas actividades de pesquisa e extensão a 

nível nacional, regional e internacional.  

1.1.3 Regulamento Académico da UniSave  

Sendo uma instituição vocacional, a UniSave forma, ao nível superior, profissionais para 

diversas áreas de conhecimento, tomando em consideração o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 
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Para o alcance deste propósito, torna-se necessária a existência de regulamentos, cuja 

finalidade é organizar e orientar as actividades da instituição. 

É neste contexto que o seu Regulamento Académico apresenta um conjunto de princípios, 

normas, orientações e procedimentos que devem ser observados no decorrer do processo de 

ensino-aprendizagem ao nível dos cursos de graduação e de pós-graduação. 

No referido Regulamento Académico, encontramos a disposição de Capítulos, sendo:  

 Capítulo I: Disposições Gerais        

 Capítulo II: Condições de Acesso        

 Capítulo III: Matrículas, Inscrições e Taxas      

 Capítulo IV: Duração dos Cursos        

 Capítulo V: Créditos Académicos, Mobilidade e Equivalências    

 Capítulo VI: Avaliação da Aprendizagem       

 Capítulo VII: Responsabilidade Disciplinar       

 Capítulo VIII: Culminação de Cursos       

 Capítulo IX: Práticas Profissionalizantes       

 Capítulo X: Disposições Finais 

 

Nas Disposições Gerais, 1º Capítulo, importa realçar conceitos indispensáveis para o seu 

conhecimento, sobretudo no Artigo 2, onde encontra:  

 Abandono - interrupção de frequência do curso/disciplina sem formalização. 

 Anulação da Inscrição - acto formal de cancelar a inscrição numa determinada 

disciplina, módulo ou actividade curricular, após um determinado período da sua frequência. 

 Anulação da Matrícula - acto pelo qual um estudante já matriculado solicita a 

interrupção ou o cancelamento do seu vínculo com a Universidade. 

 Arguente - membro de um júri de defesa de monografia que tem como função fazer a 

apreciação crítica de um trabalho de culminação do curso. 

 Avaliação da Aprendizagem - componente curricular, presente em todo o processo 

de ensino-aprendizagem, através da qual se obtêm dados e informações que possibilitam a 

tomada de decisões em relação ao aproveitamento do estudante. 
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 Exame - forma de avaliação final de uma disciplina, módulo ou actividade curricular 

que se destina a comprovar o grau de assimilação de conhecimentos e desenvolvimento de 

competências do estudante. 

 Exame de Conclusão da Licenciatura - forma de culminação dos estudos para a 

obtenção do grau académico de Licenciatura, que se realiza mediante a apresentação e 

arguição a questões sobre um determinado tema previamente preparado pelo estudante. 

 Estágio Profissionalizante - actividade curricular obrigatória desenvolvida por 

estudantes do último ano do curso que visa proporcionar aprendizagem prática direccionada 

ao exercício da actividade profissional. 

 Estágio Pedagógico - actividade curricular obrigatória desenvolvida por estudantes do 

último ano que proporciona a aprendizagem prática direccionada para o exercício da 

actividade de ensino. 

 Inscrição - acto pelo qual o estudante se regista nas disciplinas, módulos ou 

actividades curriculares que deve ou pretende frequentar.  

 Matrícula - acto de formalização do ingresso do estudante na UniSave, para obter 

determinado grau académico ou completar uma formação especial, resultando num vínculo 

jurídico entre o estudante e a UniSave, do qual decorrem determinados direitos e deveres. 

 Monografia - trabalho escrito, científico e original, que visa a obtenção do grau de 

licenciatura que aborda um problema de pesquisa, devidamente delimitado, sob a orientação 

de um supervisor.  

 Módulo - material auto-instrucional que contempla matérias das unidades temáticas e 

estratégias metodológicas de aprendizagem para o ensino à distância, obedecendo a 

organização curricular em vigor nesta Universidade.    

 Mudança de Curso - acto pelo qual um estudante matriculado num curso na 

Universidade, passa para outro. 

 Mudança de Regime - acto pelo qual o estudante matriculado num determinado 

curso, passa a frequentá-lo num outro regime (regular, pós-laboral ou a distância). 

 Presidente de um júri – membro de um júri responsável pela coordenação das 

actividades decorrentes da apresentação e defesa de um trabalho de culminação do curso. 

 Propina - valor monetário correspondente ao custo de formação que o estudante deve 

pagar para frequentar determinado curso. 

 Relatório de Estágio - trabalho científico no qual o estudante descreve e analisa, de 

forma científica, coerente e integrada, a experiência adquirida no estágio. 
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 Supervisor - docente da UniSave que acompanha os estudantes nas práticas 

profissionalizantes ou actividades de culminação de curso. 

 Taxa de Inscrição - valor monetário que é pago pelo estudante no acto de inscrição 

nas disciplinas, módulos ou actividades curriculares. 

 Taxa de Matrícula - valor monetário que é pago pelo estudante no acto de matrícula. 

 Teste - instrumento de avaliação que inclui um conjunto de questões que podem ser 

respondidas de forma oral, escrita ou prática. 

 Tutor – Técnico formador da instituição ou professor de escola onde se realizam as 

práticas e estágios profissionalizantes, que tem sob sua responsabilidade um determinado 

número de estudantes praticantes ou estagiários. Mas há Tutor de especialidade (docente) que 

lecciona uma cadeira na modalidade de EaD. 

Ainda no percurso de Regulamento Académico, no Capítulo IV, mostra a Duração, no 

Artigo 9, Duração dos Cursos, nº 1, mostra que os cursos com Regime de Ensino à 

Distância têm a duração de 4 a 5 anos, correspondentes a 8 e 10 semestres, respectivamente. 

No Capítulo VI, apresenta Avaliação da Aprendizagem, artigo 17, Princípios Gerais da 

Avaliação, nº 17, com os seguintes pontos:  

1. Na UniSave a avaliação deve ser um processo contínuo, formativo, dinâmico e 

sistemático que permite desenvolver no estudante o gosto e o interesse pelo estudo e 

investigação. 

2. A avaliação abrange todo o volume de trabalho do estudante que inclui as horas de 

contacto e as horas de estudo independente. 

3. A avaliação tem de permitir a identificação e descrição clara do seu objecto e 

competências: conhecimentos, habilidades, capacidades e atitudes. 

4. A avaliação tem de se basear na selecção de técnicas e instrumentos adequados às 

competências previamente definidas. 

5. A avaliação tem de desenvolver a motivação dos estudantes e melhorar o seu 

desempenho académico. 

6. A avaliação deve contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, da 

qualidade de ensino e do sucesso do sistema educativo. 

No mesmo Capítulo, apresentamos de seguida o artigo 20, Escala de Avaliação, nº 1 & 2, o 

seguinte:  
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1. A classificação do rendimento escolar é feita na base de índices numéricos, 

correspondentes a uma escala de zero (0) a vinte (20) valores. 

2. A escala numérica corresponde às seguintes classificações qualitativas: 

a) 19-20 Valores: Excelente 

b) 17-18 Valores: Muito Bom 

c) 14-16 Valores: Bom 

d) 10-13 Valores: Suficiente 

e) 0-09 Valores: Insuficiente. 

Ainda neste Capítulo, encontramos Artigo 21, Instrumentos de Avaliação, nº 1  

1. A avaliação pode ser individual e/ou colectiva e apoiar-se nos seguintes 

instrumentos/actividades: 

a) Trabalhos teóricos; 

b) Trabalhos práticos; 

c) Seminários; 

d) Testes; 

e) Exames das disciplinas; 

f) Observação; 

g)  Estágio Pedagógico e Práticas Profissionalizantes 

h) Relatórios de Práticas Profissionalizantes; 

i) Auto-avaliação; 

j) Portefólio; 

 

Trabalhos de Percurso para a Culminação do Curso: 

 Defesa de Monografia; 

 Exame de Conclusão; 

 Relatório de estágio (com defesa pública); 

 Defesa de projecto. 

k) Outras formas estabelecidas no Plano de Estudos: participação activa do estudante nas 

sessões tutoriais e em outras actividades, o seu empenho e dedicação ao estudo, a sua atitude 

perante colegas, docentes, tutores, gestores dos CR (Centro de Recursos) são elementos 

importantes a tomar em consideração no processo avaliativo. 
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No Artigo 31, Dispensa ao Exame, nº 3 

3. Na modalidade de EaD, não há dispensa ao exame. 

 

Artigo 32, Admissão do Exame nº 1 

1. É admitido ao exame o estudante que tenha cumprido os requisitos previstos no 

programa e demais disposições regulamentares em vigor e que tenha classificação de 

frequência igual ou superior a 10 (dez) valores arredondados. 

 

Percorrendo ainda Artigo 35, relativamente a aprovação no Exame, nº 1& 2  

1. Considera-se aprovado no exame de uma disciplina, módulo ou actividade curricular, 

o estudante cuja classificação seja igual ou superior a dez (10) valores.  

2. O estudante que for reprovado no exame normal pode realizar o exame de recorrência 

mediante o pagamento de uma taxa. 

Artigo 37, relativamente a Repetição de uma Disciplina/Módulo/Actividade Curricular, 

nº 1& 2  

1. Na repetição das disciplinas, o estudante é obrigado a realizar todos os trabalhos que 

constituem a avaliação de frequência, encontrando-se em igualdade de circunstâncias 

relativamente a outros estudantes. 

2. O estudante que não tenha obtido classificação positiva numa disciplina, módulo ou 

actividade curricular, é obrigado a repeti-la se a mesma não for opcional. 

 

Artigo 44, relativamente a Conclusão do Curso, nsº 1, 2, 3 & 4, encontramos o seguinte:   

1. Considera-se graduado no curso de licenciatura o estudante com classificações positivas 

(igual ou superior a dez valores) em todas as disciplinas/módulos ou actividades curriculares e 

no Exame de Conclusão da Licenciatura ou na Monografia. 

2. A classificação do fim do Curso de Licenciatura obtém-se a partir da média da avaliação 

em todas as disciplinas/módulos ou actividades curriculares e de Estágio, Exame de 

Conclusão da Licenciatura ou Monografia. 

3. Para efeitos do número anterior, é atribuído um peso de 60% à média de todas as 

disciplinas/módulos ou actividades curriculares e de 40% ao Exame de Conclusão da 

Licenciatura ou Monografia. 

4. Para o caso de cursos que se organizam por ciclos a média final do curso obtém-se a partir 

da seguinte fórmula: 20% do 1º ciclo + 30% do 2º ciclo + 50% do 3º ciclo: 3 = Média Final 
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do Curso, em que 1º e 2º ciclos, 50%, e 3º ciclo que corresponde ao estágio final integrado, 

50%.  

 

O Capítulo VII, apresenta Responsabilidade Disciplinar, artigo 17, Fraude Académica, 

alíneas 17, com os seguintes pontos: 

Para efeitos do Regulamento em estudo, comete fraude académica o estudante que, de uma ou 

outra maneira use ou tente usar formas ilícitas para a realização de avaliações ou trabalho de 

culminação, como por exemplo: 

a) Durante as provas de avaliação ou exame for encontrado na posse de informações escritas 

ou sonoras não autorizadas; 

b) Durante as provas de avaliação ou exame se encontre a copiar ou a trocar indevidamente 

informações com colegas; 

c) Durante as provas de avaliação ou exame seja substituído por uma outra pessoa; 

d) Faça a transcrição literal e/ou parcial de Relatórios de Práticas e Estágios 

Profissionalizantes e Monografias;  

e) Outras formas. 

 

Percorrendo o Capítulo, no Artigo 49, relativamente a Penalizações, nº 1, 2 & 7  

1. A fraude ou tentativa de fraude administrativa resulta em penalização.  

2. De acordo com a gravidade da fraude, são aplicadas as seguintes sanções: 

a) Repreensão registada e afixação pública da mesma; 

b) Perda dos direitos e regalias relacionadas com bolsa de estudos, por um período a 

fixar; 

c) Interdição de inscrição no semestre subsequente ao acto; 

d) Interdição de admissão, matrícula ou reingresso durante o período mínimo de um ano; 

e) Multa; 

f) Suspensão da matrícula; 

g) Perda de direito à obtenção de certificado; 

h) Expulsão. 

7. O estudante envolvido poderá recorrer da sanção aplicada em requerimento dirigido à 

Direcção da Extensão ou Direcção da Faculdade/Escola/Instituto ou ao Reitor, conforme o 

caso, até sete dias úteis após a sua publicação. 
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Ainda no percurso do Regulamento, encontramos o Capítulo VIII, que apresenta Jornadas 

Científicas Estudantis, artigo 55, Participação nas Jornadas Científicas Estudantis, nsº 

17, com os seguintes pontos: 

2. O estudante que apresentar trabalho nas jornadas científicas estudantis tem direito a um 

certificado de participação. 

3. A participação nas jornadas científicas estudantis é obrigatória. 

 

No Capítulo IX, apresenta-se - Culminação de Cursos, artigo 56, Formas de culminação, 

nsº 1, alíneas a) b) c) & d) 

1. As formas de culminação do curso de Licenciatura na UniSave são as seguintes: 

a) Defesa de Monografia (Científica ou de Pesquisa de Campo ou de Compilação); 

b) Exame de Conclusão da Licenciatura; 

c) Apresentação do Relatório de Estágio/Estudo de Caso; 

d) Defesa de projecto. 

 

Percorrendo no mesmo Capítulo, no Artigo 67, relativamente a Número de páginas da 

Monografia, nº 1  

A Monografia deve apresentar um mínimo de 30 (trinta) e o máximo de 45 (quarenta e cinco) 

páginas (excluindo os apêndices e os anexos). 

Resumo  

A UniSave é uma instituição superior que forma profissionais de diversas áreas de conhecimento, com 

objectivos claros, missão e visão.  

Encontramos conceitos nucleares do Regulamento como: abandono; ano curricular; arguente; 

avaliação da aprendizagem; mobilidade académica; estágio profissional e pedagógico; inscrição e 

matrícula; módulo; seminário; supervisor; teste; trabalho prático e tutor.  

Para transição do estudante a condição é estar aprovado com média igual ou superior a 10. O tipo de 

avaliação pode estar plasmado em diagnóstico; formativa e sumativa.   

Actividades para si, nesta unidade: 
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1. Qual é a importância do Regulamento Académicos para si?  

2. Quando alguém realizar o trabalho plagiado, como a Universidade pode reagir?  

3. Qual é a condição para finalizar o curso em Ensino à Distância na Universidade Save?  

4. Qual é a diferença de Prática Profissional e Estágio Técnico Profissional?  

5. Imagine situação de um indivíduo encontrado a plagiar durante o Exame, o que o 

docente/tutor pode fazer?  

 

Leituras Complementares 

Amorim, T., Freitas, T. & Wanderley, L. Estágio universitário: problema ou solução? In V 

ENAGRAD – Encontro Nacional dos Estudantes de Graduação, ENAGRAD, Piracicaba; 

1994.  

 

Referência Bibliográfica  

UniSave - Regulamento Académico Para os Cursos de Graduação, Chonguene, 2019.  

 

 

 

Caro Estudante! 

Agora vai passar para outra unidade de aprendizagem. Presta atenção!  

 

 

 

 

UNIDADE 2: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

2. Introdução 

Nesta unidade, certamente você já tem competências suficientes, por exemplo: 
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 Descreve a evolução histórica da educação a distância: Da Grécia e Roma aos 

nossos dias 

 Contextualiza o Ensino à Distância na realidade da UniSave  

 Usa Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) 

Como forma de materializar estas competências, iniciemos em saber o conceito e as 

características de EaD.  

2.1 Conceito e Características de EaD 

Neste conteúdo, você vai encontrar diferentes definições sobre Educação à Distância – EaD. 

Agora, você vai conhecer diferentes conceitos de Educação à distância e sua evolução ao 

longo da história.  

O conceito de Educação à Distância – EaD abrange um vasto território de informações: suas 

características têm mais a ver com circunstâncias históricas, políticas e sociais do que com a 

própria modalidade de ensino. Estas condições fazem com que haja um desenvolvimento 

vertiginoso das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) mediadas com 

transmissões via satélite, Internet e material multimídia. Tantas variáveis contribuíram para 

diversificar também as definições sobre o que se entende por EaD. 
 

2.2 Características de EaD 

Segundo Moran (1998), a EaD está fundamentada nas seguintes características. 

 Educação à Distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, no 

qual professores e estudantes estão separados espacial e/ou temporalmente. 

 É ensino-aprendizagem em que professores e estudantes não estão normalmente juntos, 

fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as 

telemáticas, como a Internet, mas também podem ser utilizados outros meios como 

correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias 

semelhantes. 

 Na expressão “ensino à distância” a ênfase é dada ao papel do professor (como alguém 

que ensina à distância). Preferimos a palavra “educação”, que é mais abrangente, embora 

nenhuma das expressões, ao que nos parece, seja perfeitamente adequada. 
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Fig 2- Descrição da Modalidade de EaD 

via www.photo/1198393 

 

 

          Fig 1- Descrição da Modalidade de EaD via http://www.sxc.hu/photo/1198393 

             Fonte: Autor do Módulo, através de uma modalidade de EaD 

 

Esta figura, mostra claramente o processo de EaD e que se pode também distinguir seis (6) 

elementos essenciais para uma definição clara de EaD (MOORE; KEARSLEY, 1996, p.206): 

 Separação entre estudante e professor; 

 Influência de uma organização educacional, especialmente no planeamento e na 

preparação dos materiais de aprendizado; 

 Uso de meios técnicos – Mídias; 

 Providência para comunicação em duas vias; 

 Possibilidade de seminários (presenciais) ocasionais; e 

 Participação na forma mais industrial de educação. 

       

A partir da Fig. 2 da página a seguir, pode se perceber que o EaD é um processo flexível, que 

através de www se pode aceder a uma turma específica. Aliás como Aretio (1997) secunda, a 

educação à distância é um sistema tecnológico de comunicação bidireccional, que pode ser 

massivo e substitui a interacção pessoal na sala de aula entre professor e estudante, como 

meio preferencial de ensino pela acção sistemática e conjunta de diversos recursos didácticos 

e o apoio de uma organização e tutoria que propiciam uma aprendizagem independente e 

flexível. 

Daí que independentemente da distância 

Tutor – Estudante, o processo de Ensino e 

http://www.photo/1198393
http://www.sxc.hu/photo/1198393
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 Fonte: Autor do Módulo, através de uma  

modalidade de EaD 

 

 Fonte: Autor do Módulo, através de uma 

modalidade de EaD 

 

Fig. 3- Sistema aplicado para interacção 

no EaD via www.photo/1198393 

Aprendizagem ocorre normalmente, basta que as condições estejam criadas. Comenta nesta 

asserção Pereti (1996), destacando tais elementos:  

 A distância física Tutor-Estudante: a presença física do professor ou do tutor, isto é, 

do interlocutor, da pessoa com quem 

o estudante vai dialogar, não é 

necessária e indispensável para que 

se dê a aprendizagem. Ela se dá de outra maneira, “virtualmente”. 

 Estudo individualizado e independente: reconhece-se a capacidade do estudante de 

construir seu caminho, seu conhecimento, por ele mesmo, de se tornar auto - didacta, 

actor e autor de suas práticas e reflexões; 

 Um processo de ensino-aprendizagem: a EaD deve oferecer suportes e estruturar um 

sistema que viabilize e incentive a autonomia dos estudantes nos processos de 

aprendizagem, conforme se pode ver na Fig. 3 

ao lado.  

 O uso de tecnologias: os recursos técnicos 

de comunicação, que hoje têm alcançado 

um avanço espectacular (correio, rádio, TV, 

audiocassete, hipermédia interactiva, 

Internet), permitem romper com as barreiras 

das distâncias, das dificuldades de acesso à 

educação e dos problemas de aprendizagem 

por parte dos que estudam individualmente, 

mas não isolados e sozinhos. Além disso, as tecnologias oferecem possibilidades de 

estimular e motivar o estudante, de armazenamento e divulgação de dados e de acesso 

às informações mais distantes com rapidez incrível. 

 A comunicação bidirecional: o estudante não é mero receptor de informações, de 

mensagens; apesar da distância, busca-se estabelecer relações dialogais, criativas, 

críticas e participativas. 
 

2.3 Histórico de ensino à distância - da Grécia e Roma aos nossos dias  

A Educação à Distância (EaD), também chamada de Teleducação, na sua forma embrionária e 

empírica, é conhecida desde o século XIX. Entretanto, somente nas últimas décadas passou a 

http://www.photo/1198393
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  Fonte: Autor do Módulo, através de 

http://www.sxc.hu/photo/1139335 
 

 

Fig 4- Modelo de Carta para interacção no EaD 

fazer parte das atenções pedagógicas. Surgiu da necessidade do preparo profissional e cultural 

de milhões de pessoas que, por vários motivos, não podiam frequentar um estabelecimento de 

ensino presencial. A EaD evoluiu com as tecnologias disponíveis em cada momento histórico, 

as quais influenciam o ambiente educativo e a sociedade. 

Inicialmente na Grécia, e depois em Roma, existia uma rede de comunicação que permitia o 

desenvolvimento significativo da correspondência. As cartas comunicando informações 

científicas inauguraram uma nova era na arte de ensinar. Segundo Lobo Neto (1995), um 

primeiro marco da educação a distância foi o anúncio publicado na Gazeta de Boston, no dia 

20 de Março de 1728, pelo professor de taquigrafia Cauleb Phillips: “Toda pessoa da região, 

desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser 

perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em Boston”. 

Em 1833, um anúncio publicado na Suécia já se referia ao ensino por correspondência, e na 

Inglaterra, em 1840, Isaac Pitman sintetizou os princípios da taquigrafia em cartões postais 

que trocava com seus estudantes. 

                           

No entanto, o desenvolvimento de uma 

acção institucionalizada de educação à 

distância teve início a partir da metade do 

século XIX. 

Em 1856, em Berlim, Charles 

Toussaint e Gustav Langenscheidt 

fundaram a primeira escola por 

correspondência destinada ao ensino de 

línguas. Posteriormente, em 1873, em Boston, Anna Eliot Ticknor criou a Society to 

Encourage Study at Home. Em 1891, Thomas J. Foster, em Scarnton (Pennsylvania), iniciou 

o International Correspondence Institute com um curso sobre medidas de segurança no 

trabalho de mineração. 

Em 1891, a administração da Universidade de Wisconsin aceitou a proposta de seus 

professores para organizar cursos por correspondência nos serviços de extensão universitária. 

Um ano depois, em 1892, o Reitor da Universidade de Chicago, William R. Harper, que já 

havia experimentado a utilização da correspondência na formação de docentes para as escolas 

http://www.sxc.hu/photo/1139335
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Fig. 5- Serviço de ensino por via postal para 

a clientela de estudantes  

 

Fonte: Autor do Módulo, através de 

http://www.sxc.hu/photo/1316747 
 

 

Fig 6- Modelo do Rádio para interacção no 

EaD  

 

Fonte: Autor do Módulo, através de 

http://www.sxc.hu/photo/1150867 

 

dominicais, criou uma Divisão de Ensino por Correspondência no Departamento de Extensão 

daquela universidade. 

Por volta de 1895, em Oxford, Joseph W. Knipe, após experiência bem-sucedida preparando 

por correspondência duas turmas de estudantes, a primeira com seis e a segunda com trinta 

alunos, para o Certificated Teacher’s Examination, iniciou os cursos de Wolsey Hall 

utilizando o mesmo método de ensino. 

Em 1898, em Malmoe, na Suécia, Hans Hermod, director de uma escola que ministrava cursos de 

línguas e cursos comerciais, ofereceu o primeiro curso por correspondência, dando início ao 

famoso Instituto Hermod. 

No final da Primeira Guerra Mundial, surgiram novas iniciativas de ensino à distância, em 

virtude de um considerável aumento da demanda social por educação, confirmando, de certo 

modo, as palavras de William Harper, escritas em 1886: 

 

Chegará o dia em que o volume da instrução recebida por correspondência será maior do 

que o transmitido nas aulas de nossas academias e escolas; em que o número dos estudantes 

por correspondência ultrapassará o dos 

presenciais. 

 

O aperfeiçoamento dos serviços de correio, 

a agilização dos meios de transporte e, 

sobretudo, o desenvolvimento tecnológico 

aplicado ao campo da comunicação e da 

informação influíram decisivamente nos 

destinos da educação a distância. Em 1922, 

a antiga União Soviética organizou um 

sistema de ensino por correspondência que em dois anos passou a atender 350 usuários. 

A França criou em 1939 um serviço de ensino por via postal para a clientela de estudantes 

deslocados pelo êxodo. 

A partir daí, começou a utilização de 

um novo meio de comunicação, o rádio, 

que penetra também no ensino formal. O 

rádio alcançou muito sucesso em 

http://www.sxc.hu/photo/1316747
http://www.sxc.hu/photo/1150867
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Fig 7- Modelo do Áudio e o Videocassete para interacção no EaD  
 

Fonte: Autor do Módulo, através de http://www.sxc.hu/photo/1168090 

 

 

Fig. 7- Modelo do Plasmonitor para interacção no EaD  
 

experiências nacionais e internacionais, tendo sido bastante explorado na América Latina nos 

programas de educação à distância do Brasil, Colômbia, México, Venezuela, dentre outros. 

Após as décadas de 1960 e 1970, a educação à distância, embora mantendo os materiais 

escritos como base, passou a incorporar articulada e integralmente o áudio e o videocassete, 

as transmissões de rádio e televisão, o videotexto, o computador e, mais recentemente, a 

tecnologia de multimeios, que combina textos, sons, imagens, assim como mecanismos de 

geração de caminhos alternativos de aprendizagem (hipertextos, diferentes linguagens) e 

instrumentos para fixação de aprendizagem com feedback imediato (programas tutoriais 

informatizados) etc. 

 

Actualmente, o ensino não presencial mobiliza os meios pedagógicos de quase todo o mundo, 

tanto em nações industrializadas quanto em países em desenvolvimento. Novos e mais 

complexos cursos são desenvolvidos, tanto no âmbito dos sistemas de ensino formal quanto 

nas áreas de treinamento profissional. Podem-se ver inúmeros exemplos visitando-se os sites 

de universidades. 

http://www.sxc.hu/photo/1168090
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Fonte: Autor do Módulo, através de http://www.sxc.hu/photo/1198287 

 

 

 

Seja um desafio, uma necessidade imperiosa dos tempos modernos ou uma imposição de que 

não se pode fugir, a educação à distância é uma das soluções para os tempos actuais. As novas 

tecnologias de comunicação e informação, como o Plasma vs Monitor (Plasmonitor), o vídeo, 

a informática com a Internet ganhando espaços cada vez maiores, sem desprezar os meios 

tradicionais de correio, telefone e postos pedagógicos organizacionais, convidam-se e que 

exigem, a um aproveitamento amplo de suas possibilidades em benefício da educação. 

De facto, em função de factores como o modelo de EaD seguido, os apoios políticos e sociais 

disponíveis, as necessidades educativas da população, o desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação e informação, há grande diversidade de formas metodológicas, estruturais e 

projectos de aplicação para essa modalidade de educação. 

A educação a distância foi utilizada inicialmente como recurso para superação de deficiências 

educacionais, para a qualificação profissional e aperfeiçoamento ou actualização de 

conhecimentos. Hoje, cada vez mais é também usada em programas que complementam 

outras formas tradicionais, face a face, de interacção, e é vista por muitos como uma 

modalidade de ensino alternativo que pode complementar parte do sistema regular de ensino 

presencial. A Open University, por exemplo, oferece comercialmente somente cursos a 

distância, sejam cursos regulares ou profissionalizantes. A Virtual Univàcursos gratuitos. 
 

2.4 Ensino à distância nas universidades (EADU) 

http://www.sxc.hu/photo/1198287
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Fonte: Autor do Módulo, através de http://www.sxc.hu/photo/1198287 

 

 

Nas universidades europeias a educação à distância têm incorporado em seu desenvolvimento 

histórico as novas tecnologias de informática e de telecomunicação. Um exemplo disso é o 

desenvolvimento da Universidade à Distância de Hagen, que iniciou seu programa com 

material escrito em 1975. Hoje, oferece material didáctico em áudio e videocassetes, 

videotexto interactivo e videoconferências. Tendências similares podem ser observadas nas 

Universidades Abertas da Inglaterra, Holanda e Espanha, incluindo a nossa Universidade 

Save. 

Hoje mais de 80 países, nos cinco continentes, adoptam a educação à distância em todos os 

níveis de ensino, em programas formais e não formais, atendendo a milhões de estudantes. A 

educação à distância tem sido usada para formação e aperfeiçoamento de professores em 

serviço.  

 

Fig 8- EaD em diversas regiões do mundo  

 

Resumo  

Nesta unidade, você conheceu diferentes conceitos de Educação à Distância e pôde perceber 

que alguns elementos são comuns à maioria das definições. 

São características da Educação à Distância: a distância que separa professor e aluno; o uso de 

tecnologias, justamente para superar a distância entre professor e estudante; a organização de 

um processo que incentive a interactividade e a presença de técnicas e métodos espaciais. 

http://www.sxc.hu/photo/1198287
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Apesar do grande impulso tomado com a popularização da internet, a Educação à Distância é 

mais antiga. Ela existe desde o período em que ainda se utilizava a troca de informações por 

correspondências postais. 

A Primeira Guerra Mundial foi o momento histórico que impulsionou o surgimento de novas 

iniciativas de Educação à Distância. Isso aconteceu após o fim da guerra, quando muitos 

países se encontravam destruídos e havia uma grande demanda social por educação. 

Após as décadas de 1960 e 1970, a Educação à Distância passou a incorporar o áudio e a 

videocassete, as transmissões de rádio e televisão, o videotexto, o computador e, mais 

recentemente, a tecnologia de multimeios, para fixação de aprendizagem com feedback 

imediato. 

Seja um desafio, uma necessidade imperiosa dos tempos modernos ou uma imposição de que 

não se pode fugir, a Educação à Distância é uma das soluções para os tempos atuais. As novas 

tecnologias de comunicação e informação convidam a um aproveitamento amplo de suas 

possibilidades em benefício da educação. 

 

Actividades  

Caro estudante! 

1. Você teve a oportunidade de conhecer diversas definições de Educação à Distância. 

Em cada uma foram ressaltados elementos que definem esta modalidade de ensino- 

aprendizagem. Agora faz a lista dos elementos que são comuns às definições citadas. 

2. Vimos que a educação é realizada a distância há muito tempo e que ao longo da 

História a evolução dos mídias permitiu novas abordagens e feedback imediato. Que 

momento histórico impulsionou o surgimento de novas iniciativas de Educação à 

Distância? Por quê? 

3. A Educação à Distância foi utilizada inicialmente como recurso para superação de 

deficiências educacionais, para a qualificação profissional e aperfeiçoamento ou 

actualização de conhecimentos. Hoje, cada vez mais é também usada em programas 

que complementam outras formas tradicionais. Além disso, a EADU é vista por 

muitos como uma modalidade de ensino alternativo que pode complementar parte do 

sistema regular de ensino presencial. Explica a importância da Educação à Distância 

nos dias de hoje. 
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Leituras Complementares 

A Educação à Distância (EaD) no mundo 

A seguir você vai encontrar um apanhado geral sobre o desenvolvimento histórico da EaD pelo mundo, com 

destaque para os países que implantaram cursos nesta modalidade. 

Suécia – Registou sua primeira experiência em 1833, com um curso de Contabilidade. 

Inglaterra – Iniciou em 1840, e, em 1843, foi criada a Phonografic Corresponding Society. A Open University, 

fundada em 1962, mantém um sistema de consultoria, auxiliando outras nações a “fazer” uma educação a 

distância de qualidade. 

Alemanha – Em 1856, fundou o primeiro instituto de ensino de línguas por correspondência. 

EUA – Iniciaram em 1874, com a Illinois Weeleyan University. 

Paquistão – Em 1974, a Universidade Aberta Allma Iqbal iniciou a formação de docentes via EaD. 

Sri Lanka – A partir de 1980, a Universidade Aberta de Sri Lanka passou a atender sectores importantes para o 

desenvolvimento do país: profissões tecnológicas e formação docente. 

Tailândia – A Universidade Aberta Sukhothiai Thommathirat tem cerca de 400.000 estudantes em diferentes 

sectores e modalidades. 

Indonésia – Criada em 1984, a Universidade de Terbuka surgiu para atender a forte demanda de estudos 

superiores, e prevê chegar a cinco milhões de estudantes. 

Índia – Criada em 1985, a Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi tem objectivo de atender a demanda de 

ensino superior. 

Austrália – É um dos países que mais investe em EaD, mas não tem nenhuma universidade especializada nesta 

modalidade. Nas universidades de Queensland, New England, Macquary, Murdoch e Deakin, a proporção de 

estudantes a distância é maior ou igual à de estudantes presenciais. 

México – Iniciou em 1972 o Programa Universidade Aberta, inseri- do na Universidade Autónoma do México. 

Costa Rica – Universidade Estatal a Distância da Costa Rica, criada em 1977. 

Venezuela – Universidade Nacional Aberta da Venezuela, criada em 1977. 

Colômbia – Universidade Estatal Aberta e a Distância da Colômbia, criada em 1983. 

Moçambique – Universidade Pedagógica; Eduardo Modlane e Save investem em EaD 

Institutos Moçambicanos – ISCED; etc o EaD é totalmente Online  

 

Referência Bibliográfica  

Artigo de Suely Trevisan Araújo e Maria Gil Lopes Maltez, extraído, na íntegra, da Revista Nexus 

Ciência & Tecnologia – UFSC, Flo- rianópolis, n.7, ano IV, 2002. Material cedido pela editora da 

UFSC. 

 

 

 

UNIDADE 3: USO DE SOFTWARES NO ENSINO E APRENDIZAGEM 

3. Introdução 

Caro estudante! 

Nesta unidade, você com muita atenção, vai ver que:  

 Compreende o contributo dos Softwares para o Ensino e Aprendizagem;  
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 Identifica os dispositivos relacionados ao conceito de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) e 

 Estabelece relação entre as TICs e as modalidades de educação presencial e à 

distância.  

Após a descrição das competências acima, no final desta unidade, importa conhecer: o ciclo 

de aprendizagem; tecnologias de informação e comunicação em ensino, ressaltando dados, 

informação como elemento indispensável ao falar se dos softwares educativos; principais 

dispositivos relacionados ao conceito de Tics resultantes do desenvolvimento tecnológico; a 

inserção das Tics em sala de aula; a relevância dos softwares educativos na educação 

profissional e ambientes Virtuais de Educação: vantagens, intervenção pedagógica. Para o 

efeito, precisamos especificamente saber o ciclo de aprendizagem.  

3.1 Ciclo de aprendizagem  

O fenómeno da aprendizagem é, com certeza, algo que já todos nós vivenciámos, mesmo por 

vezes, sem termos consciência disso. A aprendizagem é uma constante busca de significados. 

 De acordo com a Teoria de Aprendizagem Construtivista, todos os indivíduos constroem a 

própria concepção do mundo em que vive, a partir de suas próprias experiências, gerando 

novos modelos mentais e acomodando as novas experiências. Ou seja, a aprendizagem é uma 

construção realizada pelo aprendiz, resultante de um processo experiencial interior, 

traduzindo-se numa modificação do comportamento. Encarada como acção educativa, tem 

como finalidade ajudar a desenvolver no aluno capacidades que lhe permitam ser capaz de 

interagir com o meio em que vive servindo-se, para isso, das suas estruturas sensório – 

motoras, cognitivas, afectivas e linguísticas. 

Segundo a teoria de Piaget (2007, citado por Ferreira, 2009), o processo de aprendizagem 

efectiva-se mais quando o sujeito tem interacção directa com o meio, isso melhora mais a 

percepção do assunto em causa, assimilando assim novas informações de forma que essas se 

instalem e mudem as suas estruturas cognitivas. 

Já a Teoria de Vygotsky (2007, citada por Ferreira, 2009) “está focado nas relações entre o 

pensamento verbal e a linguagem. Vygotsky ressalta a importância da relação e da interacção 

com outras pessoas como origem dos processos de aprendizagem e desenvolvimento 

humano”. 
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Segundo Piaget (2007, citada por Ferreira, 2009), “aquilo que uma criança pode aprender é 

determinado pelo seu nível de desenvolvimento cognitivo”, enquanto para Vygotsky (2007, 

citada por Ferreira, 2009) “o desenvolvimento cognitivo é condicionado pela aprendizagem”, 

ainda assume que o aluno que tiver mais vontade de aprender irá absorver mais informação e 

alcançará um desenvolvimento cognitivo acentuado. 

3.2 Tecnologias de Informação e Comunicação  

De modo a compreender claramente o papel que o Sistema de Informação (SI) deverá 

desempenhar no assegurar da informação adequada à organização, é importante distinguir 

dois conceitos relacionados, mas que, devido a sua utilização frequente sem distinção, são 

muitas vezes a razão da ineficácia do SI: dados e informação. 

Dados de Informação são factos isolados, segundo Burch e Strater (1974), representações não 

estruturadas Carvalho e Amaral (1993) que poderão ou não ser pertinentes ou úteis numa 

determinada situação Alter (1996). Por outras palavras, são elementos ou valores discretos 

que isoladamente não tem qualquer utilidade e cuja simples posse não assegura a obtenção de 

quaisquer benefícios. 

Embora significativamente diferentes, dados e informação estão directamente relacionados. A 

sua ligação é similar à relação entre a matéria-prima e o produto final. Ou seja, os dados não 

são informação até que sejam processados e organizados de modo a possibilitar a sua 

compreensão e utilização. 

Esta analogia é útil para ilustrar a ideia de que a mesma informação poderá ter uma utilidade 

consideravelmente diferente em função do seu receptor. O que é informação para um receptor 

poderá ser um dado para outro receptor, tal como um produto acabado de uma secção de 

fabrico poderá ser matéria-prima para a secção seguinte Cashmore e Lyall (1991). 

3.3 Informação 

É um conjunto de dados, colocados num contexto útil e de grande significado que, quando 

fornecido atempadamente e de forma adequada a um determinado propósito, proporciona 

orientação, instrução e conhecimento ao seu receptor, ficando este mais habilitado para 

decidir ou desenvolver determinada actividade. 

A cada dia, novas tecnologias, resultantes de um processo constante de inovação, são 

apresentadas à sociedade. Contudo, a velocidade de surgimento dessas inovações não é 
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acompanhada pelo movimento de apropriação por parte da maioria das pessoas, aí incluídas 

as que estão directamente ligadas ao meio educacional.  

Para Lévy (1993), uma “reapropriação mental do fenómeno técnico nos parece um pré-

requisito indispensável para a instauração progressiva de uma tecnodemocracia”. Nessa nova 

ordem política e social, cujo pano de fundo seria o que o autor chama de “a cena das mídias”, 

os envolvidos no meio escolar, como os professores, os alunos, os gestores escolares e os 

responsáveis pelas políticas educacionais, devem ter como objectivo a sua auto inserção nesse 

universo tecnológico, do qual se pode tirar inúmeros benefícios.  

Apesar da presença cada vez mais massiva das TICs nas diversas actividades humanas, o 

meio escolar ainda parece ir a passos lentos por esse novo caminho. Isso não é um privilégio 

de uma realidade nacional isolada. Lévy (1993) já havia levantado esta questão numa análise 

sobre a realidade escolar francesa. Nesse aspecto, o convite a você, é se engajar na tarefa de 

reflectir criticamente sobre a inserção das TICs na realidade escolar, analisando o que já foi 

feito e vislumbrando novas possibilidades que, de modo mais eficaz, promovam a verdadeira 

integração desses recursos no cotidiano de professores e estudantes, com o objectivo de 

estabelecer um novo paradigma para a realidade educacional.  

3.4 Comunicação 

Com o desenvolvimento da informática, o conceito de tecnologias da informação vai 

paulatinamente abarcando as tecnologias relacionadas à informática, utilizadas para transmitir 

a informação. Deve-se ressaltar que a partir do final da II Guerra Mundial, a informação perde 

o carácter de elemento que deve levar à redução do grau de incerteza sobre um determinado 

assunto, passando a ter um significado ligado ao acto comunicante, podendo designar 

qualquer coisa que fosse comunicada, transmitida, seja ela compreendida ou não.  

A partir de então um outro elemento passa a ser valorizado e agregado às tecnologias de 

informação – a comunicação. Importância essa delineada por Schaun, ao declarar que: 

A comunicação está em tudo. “Tudo é comunicação, transitando num pântano invisível, 

transparente, entre linguagens, palavras, discursos, sons, fala, imagens, narrativas, obrigando, 

ainda, a discussão de uma nova dimensão da realidade, propiciada pela velocidade da luz” 

(Schaun, 2002, p. 30). Para o efeito, tudo isso, depende dos dispositivos relacionados com as 

Tics, que de seguida apresentamos.  
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3.5. Principais dispositivos relacionados ao conceito de Tics.  

Como o próprio nome diz, as Tecnologias de Informação e Comunicação consistem em 

dispositivos produzidos pelo engenho humano com a finalidade de obter, armazenar e 

processar informações, bem como estabelecer comunicação entre diferentes dispositivos, 

possibilitando que tais informações sejam disseminadas ou compartilhadas. Diversos 

dispositivos se prestam a essas finalidades: calculadoras, copiadoras, impressoras, telefone, 

rádio, televisão, computadores (incluindo nesse conjunto os desktops, laptops, tablets e 

smartphones), projectores de imagem, câmaras de vídeo ou fotográficas, entre outros. Todos 

os dispositivos citados, sendo resultado do desenvolvimento tecnológico, incluem-se no 

conceito de TICs.  

Nos últimos tempos, é possível testemunhar uma presença cada vez mais massiva desses 

dispositivos no meio escolar, especialmente ao longo dos últimos vinte anos. Entretanto, 

paralelamente a esse incremento, notou-se também o surgimento da impressão de que não é 

possível dominar as TICs na mesma velocidade em que os dispositivos são incorporados às 

actividades humanas. No meio escolar isso não foi diferente. É possível notar, inclusive, um 

sentimento de atraso frente ao avanço das tecnologias (Santos, 2014). 

Apesar disso, houve muitos avanços. Porém, há necessidade de se trabalhar no sentido de uma 

mudança cultural, pois de nada adianta ter uma sala de aula recheada de recursos se a 

metodologia de ensino continua atrelada ao velho padrão. É isso que a inserção das Tics na 

sala de aula é indispensável. Vamos perceber como isso acontece.   

3.6 A inserção das Tics em sala de aula  

Como já foi dito, a presença das TICs no meio educacional se tem intensificado nos últimos 

anos, mesmo com isso observa-se uma grande dificuldade de integração efectiva das TICs de 

modo a promover de facto uma melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

Um dos motivos desta dificuldade de integração era, segundo (Niskier, citado por Rodrigues, 

2009), a crença na substituição do professor pelo computador. Também havia a crença de que 

a máquina teria como característica a criação de uma dependência tecnológica, como no caso 

das calculadoras, que acabaram sendo erroneamente associadas à “preguiça de pensar”.  

O facto é que, quando bem utilizadas, as TICs trazem para o meio escolar uma gama de 

possibilidades até então impensáveis dentro do contexto das tecnologias tradicionais (giz, 

quadro, mimeógrafo, marcadores, etc.).  
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Actualmente, o poder de processamento gráfico de computadores, tablets e smartphones 

permitem que sejam executadas simulações, estabelecidas interacções em tempo real, além de 

se constituírem em mecanismos de discussão através de fóruns ou eventos virtuais.  

Além da interacção entre pessoas próximas, as TICs trazem possibilidades de aproximação de 

pessoas distantes, permitindo o diálogo entre diferentes culturas, ampliando o horizonte de 

conhecimentos dos estudantes. Ao se deparar com realidades diferentes da sua, o sujeito pode 

se situar de forma diferente no mundo, entender a diversidade cultural e comportamental, 

além de fortalecer sua identidade, sua ética pessoal e suas noções de convivência e cidadania. 

Actualmente, muitas escolas possuem laboratórios de informática.  

Esses locais são, em muitos casos, o primeiro contacto do estudante com a tecnologia 

computacional. Apesar disso, a actual geração de estudantes manifesta uma enorme facilidade 

de interacção com os dispositivos, o que permite a exploração de alguns recursos já nos 

primeiros contactos. Para isso, o professor deve estar preparado, tendo previamente 

seleccionado os programas, os links e as ferramentas. Como todo processo humano, a 

interacção com os recursos tecnológicos requer planeamento.  

De nada adianta colocar os alunos em frente aos monitores e não ter um direccionamento de 

suas acções. Uma das possibilidades de uso dos computadores do laboratório de informática é 

o emprego de softwares educativos, constantes de pacotes já instalados ou disponíveis para 

instalação. Além disso, as ferramentas tradicionais presentes em qualquer computador, como 

o editor de textos, a planilha de cálculo e o assistente de apresentações, podem ser exploradas 

exaustivamente, tendo em vista que trazem inúmeras possibilidades de uso.  

3.7 Software Educativos 

Trata-se de um mecanismo computacional que auxilia na aprendizagem em determinada 

disciplina específica.  

Para as editoras, todos os produtos que criam são educativos. Para o professor, torna-se 

necessário formular um juízo relativamente aos produtos apresentados pelas editoras 

(Ferreira, 2009). 

De acordo com Ramos (1998) o software educativo é aquele que é especificamente concebido 

e destinado a ser utilizado em situações educativas. Mais do que isso, os softwares educativos 

permitem aos alunos uma aprendizagem mais motivadora, desenvolvendo a sua criatividade, 

concentração e memória, através dos sons, das animações, das imagens, colocando à sua 

disposição uma grande quantidade de exercícios que estes podem resolver de acordo com o 

grau de conhecimento e interesse que têm.  

Segundo Carlos Klein (s/d) são várias as vantagens que o software educativo apresenta: 

aumenta a atenção e o envolvimento dos alunos; melhora os resultados de aprendizagem por 
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conteúdos específicos; ensina novas competências aos alunos; aumenta a motivação dos alunos 

para aprender de modo a poderem alcançar níveis mais elevados de realização; introduz os 

alunos no mundo das tecnologias; torna as aulas mais dinâmicas; possibilita encontrar novas e 

originais formas de motivar e de despertar o interesse dos alunos; alarga o potencial de 

expansão da carreira docente; torna a educação mais eficiente; permite aos alunos tornarem-se 

mais autónomos na utilização das TIC e utilizar o software como forma de facilitar o seu 

trabalho 

 

Em suma, algumas vantagens do uso de software educacional são o ensino de como navegar e 

explorar o conteúdo. Por outro lado, por serem máquinas em uso, pode influenciar 

negativamente na concentração e desempenho no uso dessas aplicações no PEA.  

Depois de o conhecer e explorar, mais fácil se tornará ultrapassar métodos de ensino clássicos, 

para entrar em autênticas viagens de estudos virtuais, em que o ensino e a aprendizagem se 

tornarão em momentos de lazer, mas, ao mesmo tempo, uma resposta educativa 

contextualizada, com respeito pelas especificidades e identidade de cada aluno (Ferreira, 2009, 

p. 42) 

 

No entanto, alguns softwares educacionais são aplicados nas áreas de Matemática, Desenho, 

Português de forma diversificada, a partir de perguntas, facilitando informações estruturadas 

para os alunos, por meio de simulações de projectos, proporcionando um ambiente de trabalho 

ideal para os alunos. Isso possibilita-nos a perceber a relevância dos softwares educativos na 

educação, conforme esclarece-se a seguir.  

 

 

 

3.8 Relevância dos softwares educativos na educação profissional 

Centenas de anos foram marcados pela presença do quadro negro, do giz e do livro como 

instrumentos tecnológicos mais utilizados no ensino para a mediação pedagógica. No 

entanto, nos últimos quarenta anos presenciamos a difusão de um artefacto tecnológico, uma 

ferramenta complexa que está se expandindo, tomando conta de, praticamente, todas as 

instâncias educacionais: o computador. A união entre os meios de comunicação e os 

computadores está revolucionando a educação e, cada vez mais, as tecnologias estão 

permeando as acções pedagógicas que colocam os professores diante do desafio de rever os 

paradigmas sobre a educação, bem como de perder a insegurança a respeito do contacto com 

o novo.  

Segundo Alava (2002), software possibilita experiências e actividades pedagógicas 

inovadoras, o que gera novos conceitos e novos modos de aprendizagem. Actualmente, as 
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atenções e questionamentos se voltam para o computador, porque é o mais novo instrumento 

de mediação a fazer parte do cenário educacional.  

Os elementos que mais contribuíram para que o computador se tornasse um dos mais versáteis 

mediadores tecnológicos no campo da Educação foram os programas e os protocolos de 

comunicação, que recebem o nome de software. Com a introdução do computador como 

mediador didáctico, desenvolveram-se softwares específicos para serem utilizados em 

contextos de ensino-aprendizagem, o que não afasta o facto de que vários softwares 

desenvolvidos para outras finalidades, também são utilizados no processo de ensino-

aprendizagem.  

Com isto, tanto os softwares específicos para o ensino, quanto outros elementos vindo de 

outras áreas, aplicados no ensino, passaram a ser denominados softwares educacionais, 

turvando um pouco a exacta abrangência do termo.  

Neste momento histórico, as novas tecnologias mostram que, quando utilizadas 

adequadamente, auxiliam no processo da construção do conhecimento, tornando o processo 

de ensino-aprendizagem mais estimulante e mais eficaz. Por outro lado, verifica-se, também, 

no ensino médio e universitário, uma tendência de manter os métodos de ensino tradicional, 

sem o auxílio de ferramentas computacionais, com a alegação de perda de tempo e/ou a 

desvinculação do assunto abordado (Jucá, 2006).  

As novas tecnologias não dispensam a figura do professor, ao contrário, exigem deste, que 

adicione ao seu perfil novas exigências bem mais complexas tais como: saber lidar com 

ritmos individuais dos seus alunos, apropriar-se de técnicas novas de elaboração de material 

didáctico produzido por meios electrónicos, trabalhar em ambientes virtuais diferentes 

daqueles do ensino tradicional da universidade, adquirir uma nova linguagem e saber manejar 

criativamente a oferta tecnológica.  

Nesse sentido, Litwin (1997) destaca a importância de entendermos as novas tecnologias 

digitais como sendo um produto sociocultural, ferramentas físicas e simbólicas que servem de 

mediadores na interacção do homem com o meio, no sentido de compreendê-lo e transformá-

lo. Segundo Freire (1975), a educação visa não apenas inserir o homem no mundo, mas com o 

mundo, de uma forma crítica e autónoma.  

Então, actualmente, esse homem deve ser capaz de participar desse mundo que, cada vez 

mais, se compõe de ambientes informatizados. Consequentemente, deve-se rever não só os 

valores e métodos do modelo tradicional de ensino-aprendizagem, como também, avaliar 

como os softwares educativos são utilizados, actualmente, no ensino.  
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Outro ponto a ser observado diz respeito ao modo como essas ferramentas computacionais 

podem contribuir de forma eficaz no processo de ensino-aprendizagem e na construção do 

conhecimento. O que confere a um software o carácter educacional é a sua aplicação no 

processo ensino-aprendizagem, neste sentido um software pode ser considerado educacional 

quando adequadamente utilizado em uma relação de ensino-aprendizagem. Contudo, Oliveira 

e colaboradores (2001) enquadram os softwares educacionais em duas categorias, quais 

sejam:  

 

Software aplicativo: nesta categoria entram aqueles que não foram desenvolvidos com 

finalidades educativas, mas podem ser utilizados para este fim. São os programas de uso geral 

no mercado e utilizados em contexto de ensino, como por exemplo, o Banco de Dados, 

Processadores de Texto, Planilhas Electrónicas e Editores Gráficos. Segundo Carvalho e Jucá 

(2003), softwares aplicativos podem também ser usados para construir um software educativo 

através, por exemplo, da programação de planilhas electrónicas que armazenam e executam 

equações de uma modelagem de um sistema real.  

Software educativo: o objectivo destes programas é favorecer os processos de ensino-

aprendizagem; são desenvolvidos especialmente para construir o conhecimento relativo a um 

conteúdo didáctico. Entre as características principais de um software educativo está o seu 

carácter didáctico, que possibilita a construção do conhecimento em uma determinada área 

com ou sem a mediação de um professor.  

Em virtude do aumento significativo do número de estudantes que procuram a educação 

profissional, há também um crescimento da necessidade do aumento da capacidade dos 

laboratórios e recursos didácticos, como também o aumento dos recursos físicos para 

satisfazer o aprendizado de todos os formandos. Devido à incompatibilidade dos recursos 

físicos existentes em relação aos necessários, são utilizados, nas universidades e centros de 

formação profissional, ambientes didácticos de simulação de componentes físicos reais.  

Desta forma, o aprendizado profissional é baseado, principalmente, na modelagem 

computacional de sistemas reais, que posteriormente serão vivenciados na vida profissional. 

Além disso, os softwares educativos são empregados também no desenvolvimento cognitivo 

dos formandos. Com esses indícios, a educação profissional está, cada vez mais, dependente 

dos softwares educativos.  
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Jucá (2004) defende que a qualidade de um software educativo está relacionada com a 

capacidade que o computador, como mediador didáctico, tem de obter satisfação e êxito dos 

alunos na aprendizagem de um conteúdo ou habilidade.  

As características que distinguem um software educativo é o seu desenvolvimento 

fundamentado em uma teoria de aprendizagem, a capacidade para que o aluno construa o 

conhecimento sobre um deter- minado assunto, o poder de interacção entre aluno e programa 

mediado pelo professor e a facilidade de actualização dos conteúdos. Sancho (1998) também 

conceitua um software educativo como um programa que possui recursos que foram 

projectados com a intenção e finalidade de serem usados em contextos de ensino-

aprendizagem, sendo projectado para tal. Estes programas se aplicam a diferentes finalidades 

que vão desde a aquisição de conceitos, passando pelo desenvolvimento de habilidades, até a 

resolução de problemas. Os softwares educativos são classificados por Sancho (1998) em 

grandes grupos de acordo com as suas características e suas vantagens, são eles:  

Tutoriais: são programas que possibilitam o acesso ao conteúdo didáctico por meio de ícones. 

O programa instrui o aluno, dando-lhe informação, a seguir faz perguntas para verificar se 

compreendeu a lição. Esta forma de interactividade procura garantir de certa forma a não 

passividade do aluno, uma vez que são colocadas questões, às quais ele deve reagir ou 

responder. A resposta do aluno certa ou errada é vista como um dos momentos do processo de 

ensino aprendizagem. Estes softwares apresentam conceitos e instruções para realizar algumas 

tarefas específicas. 

O programa permite que o aluno avance para novas lições ou repita alguma. Estes programas 

são vantajosos para as pessoas que apresentam dificuldades de aprendizagem, pois permite 

que uma lição seja repetida tantas vezes quantas forem necessárias. A desvantagem é que os 

conceitos se limitam ao enfoque da equipe de desenvolvimento, o que muitas vezes não 

coincide com a necessidade e abordagem do professor. Estes programas possuem geralmente 

baixo potencial de interacção com o aluno, devido à sua limitação de interpretar dados 

fornecidos pelo aluno fora dos limites previamente estabelecidos no programa.  

Exercício ou prática: estes programas apresentam problemas de uma determinada área para 

serem resolvidos pelo aluno. Permitem actividades interactivas, como perguntas e respostas. 

Por meio destes softwares, o professor pode primeiramente apresentar conceitos dos 

conteúdos em sala de aula, utilizando outro tipo de tecnologia, e, por fim, efectuar exercícios 

dos tais conceitos utilizando o computador. O programa corrige e detecta erros, podem dar 

exemplos de ajuda e manter registos de respostas corretas e incorrectas.  
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Com esta modalidade, pode-se trabalhar temas como: capitais de países; elementos da tabela 

periódica; os nomes das partes do corpo humano; resoluções de operações algébricas A 

vantagem deles é que permitem a correcção imediata do erro, além de se adaptar ao ritmo dos 

alunos. Um bom programa de exercício deveria apresentar os problemas de forma gradual 

segundo o nível de dificuldade do aluno e, estar em condições de detectar erros sistemáticos.  

Demonstração: são programas que permitem demonstrar leis físicas, fórmulas químicas, 

conceitos matemáticos, dentre outras. Nestas demonstrações, é possível a inclusão de gráficos, 

cores, sons e outros efeitos especiais. Neste tipo de programa, o nível de interactividade 

usuário/computador é baixo, pois o programa permite apenas ao aluno visualizar na tela as 

demonstrações sem que este possa interferir.  

Simulação: apresentam na tela, a modelagem um sistema ou situação real, utilizando gráficos 

e imagens animadas. São programas bastante úteis quando não é possível se ter experiência 

real. Oferecem um ambiente exploratório, onde o usuário/aluno pode tomar decisões e 

comprovar, em seguida, as consequências.  

Com a ajuda destes programas, torna-se mais simples ensinar temas complexos ou 

impossíveis de observar como, por exemplo, a rotação da terra em torno do sol. Este 

programa permite o aprimoramento das habilidades de lógica, matemática e de resolução de 

problemas. 

 Jogo: estes programas são também denominados de educativos ou heurísticos. Apresentam 

um ambiente no qual o jogador, previamente conhecendo algumas regras, adopta um papel e 

vai ensaiando estratégias para chegar a um objectivo predeterminado. É um programa eficaz 

para os iniciantes se familiarizarem com o computador. 

Entre as tipologias mais comuns podem-se citar: os videogames de habilidade manual e 

rapidez de reflexos, úteis para trabalharem problemas de lateralidade ou de deficiências 

motoras; programas de exercícios projectados na forma de jogo de competição entre dois ou 

mais jogadores; os jogos de estratégia, como xadrez ou gamão, nos quais o próprio 

computador muitas vezes é o parceiro do jogo; jogos de aventura, neste tipo de jogo o usuário 

é o protagonista de um espaço geográfico ou histórico determinado. 

O jogador controla o desenvolvimento dos acontecimentos, respeitando determinadas leis 

físicas ou normas sociais e éticas. Segundo Aranha (2006), os jogos são vistos como 

ferramentas altamente atractivos aos estudantes e essenciais para o treinamento educacional e 

mental.  
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Monitoramento: nesta tipologia, o programa tem a função de monitorar os alunos, 

acompanhando o desenvolvimento do seu processo de aprendizagem, orientando e 

recomendando itens a serem trabalhados. Estes programas apresentam a informação, 

fornecem algumas explicações, propõem exercícios e perguntas cujas respostas devem ser 

deduzidas das informações apresentadas.  

O computador analisa a resposta dada pelo usuário e emite uma mensagem avaliadora. 

Similar aos programas de exercício e prática, segue os princípios do ensino programado, mas 

de certa forma promovem um processo de ensino e aprendizagem individualizado, adaptando-

se ao ritmo de cada aluno. O conhecimento dos princípios básicos de informática torna-se 

indispensável à formação da cidadania contemporânea. Por isso, é necessário que o ensino 

possa fornecer um conjunto de competências específicas que permitam perceber e interagir 

com a evolução tecnológica presente no quotidiano.  

Como os softwares geralmente apresentam uma resposta a partir de um determinado dado de 

entrada, seja ele certo ou errado, Borges (1999) defende que os softwares educativos podem 

estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico e, consequentemente, da autonomia do 

indivíduo, a medida em que podem levantar hipóteses, fazer interferências e tirar conclusões a 

partir dos resultados apresentados. Por estes motivos, é preciso avaliar os princípios 

didácticos, as potencialidades de aprendizagem e as limitações tecnológicas, como também, o 

nível e a capacidade de interacção destas ferramentas computacionais para o uso eficiente dos 

softwares educativos na educação profissional.  

O termo “aprendizagem” é usado frequentemente na linguagem diária e, de um modo geral, é 

tido como sinónimo de "conhecimento". Neste estudo, no entanto, é necessário diferenciar o 

processo do produto, ou seja, é através do processo de aprendizagem que adquirimos 

conhecimento, ou seja, o processo de aprendizagem ocorre internamente ao indivíduo. 

Paralelamente, o resultado deste processo (o conhecimento ou habilidade adquiridos) é 

externo e, por isso, pode ser mensurado. Contrária à teoria Behavorista comportamental, que 

associa a resposta da aprendizagem a um estimulo anterior, a teoria cognitiva de Piaget (1970) 

tem a concepção de aprendizagem como processo de modificação de estado interno, a qual é 

comprovada pelo facto de que um indivíduo mesmo tendo aprendido algo, não 

necessariamente o demonstre em seu desempenho, seja por falta de motivação ou por outro 

motivo. 

Em linhas gerais, a teoria Piagetiana diz que a inteligência se desenvolve paulatinamente 

desde o nascimento passando pelos estágios sensório-motor, o pré-operatório, o operatório até 
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o patamar formal, por volta dos 12 anos. Neste último estágio, de natureza metacognitiva, o 

indivíduo é capaz de levantar hipóteses e imaginar situações, que são características 

fundamentais na operação de softwares educativos que utilizam simulação de sistemas reais.  

A inteligência é construída através das interacções do sujeito com o meio que o cerca. Este 

sujeito busca compreender os fenómenos, os objectos, sendo esta uma característica intrínseca 

de nossa espécie. Porém o objecto oferece resistência, não sendo assimilado passivamente. O 

esforço do sujeito para entender este novo objecto é chamado de acomodação, ou seja, 

constitui um esforço interno visando aprender algo.  

O processo de acomodação modifica as estruturas mentais fazendo com que fiquem mais 

flexíveis e abertas. Neste processo de flexibilização das estruturas mentais, o novo objecto é 

classificado e seriado e, assim, inserido na estrutura mental actual do sujeito, ou seja, o novo 

objecto é assimilado a esta estrutura mental, expandindo-a. Quando a assimilação ocorre, o 

indivíduo é capaz de organizar melhor a realidade, compreendendo as relações e propriedades 

do objecto assimilado em relação aos demais objectos, já seus conhecidos. Neste processo de 

busca, há esforço e prazer, pois a assimilação dá ao aprendiz uma sensação de realização, de 

bem-estar. O processo é cíclico, pois o entendimento de um objecto leva o sujeito a 

questionar-se sobre novas hipóteses ou buscas, possíveis agora devido à luz que o recente 

aprendizado lançou sobre os demais objectos de sua estrutura mental e de sua realidade.  

Flavell (1975) ressalta que a teoria de Piaget é aplicada à aprendizagem em geral, pois revela 

muito sobre a natureza do sujeito do conhecimento e sobre o processo pelo qual elementos 

externos e desconhecidos tornam- se elementos internos e conhecidos. Serve como um 

indicador das condições mais favoráveis à aprendizagem. Neste estudo interessa-nos saber o 

que ocorre quando uma acção é internalizada pelo indivíduo. Para que ele entenda a acção, 

deve partir dele o esforço de internalizar esta acção. Neste esforço, o aluno efectua uma série 

de operações mentais, a fim de assimilar as propriedades dos elementos envolvidos.  

Quando um software educativo apresenta uma nova ideia, ou seja, um elemento desconhecido 

e externo, este deve propiciar ao usuário condições de praticar este novo elemento e compará-

lo com situações já vivenciadas para que possa torná-lo um elemento conhecido e interno. 

Segundo Piaget (1978), para a construção de um novo conhecimento o sujeito precisa 

vivenciar situações em que possa relacionar, comparar, diferenciar e integrar os 

conhecimentos. Assim, ele estará construindo conhecimentos de longa duração, pois 

incorporou-os em situações práticas e experiências vivenciadas. Desta forma, este novo 
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elemento será conectado aos demais elementos da rede mental, tornando-se um novo nó desta 

rede.  

O papel das instituições de ensino deveria ser ensinar a pensar, a valorizar os aspectos 

operativos do pensamento, a fazer com que o indivíduo experimente e a favorecer a 

manipulação para que possa tirar daí as conclusões abstractas sendo suficiente para a 

estruturação dos conhecimentos. Seguindo essa teoria, o software educativo deve, também, 

além de propiciar condições para utilizar as novas tecnologias, levar o aluno a reflectir sobre 

os resultados obtidos, pois é uma acção necessária para a internalização do conhecimento.  

Utilização dos computadores como recurso didáctico é um caminho irreversível, tendo em 

vista a crescente versatilidade dos softwares educativos, como também, a capacidade de 

modelar e simular sistemas reais. A eficiência desses recursos na educação profissional 

depende dos critérios didácticos e qualitativos adoptados pelos professores como a capacidade 

de simulação e a capacidade de desenvolver a autonomia dos alunos. A principal função 

destas ferramentas computacionais didácticas não é de substituir a figura do professor, mas 

sim, auxiliá-lo na mediação de processo de ensino-aprendizagem, tanto em disciplinas 

específicas, como também, estimular os alunos a interagir com os recursos provenientes do 

avanço tecnológico e do mundo globalizado. 

3.9 Ambientes Virtuais de Educação 

Os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem ganharam espaço no modelo de educação à 

distância e discussões sobre utilização de tecnologias da informação e comunicação na 

educação. Dessa forma, deve-se entender o conceito de ambiente de virtual de ensino 

aprendizagem, destacando suas características e potencialidades educacionais.  

Os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem são sistemas computacionais que utilizam a 

Internet como meio de acesso às actividades educacionais, mediadas por tecnologias de 

informação e comunicação. Tais ambientes permitem a integração de diversas Mídias, 

linguagens e recursos. Além de potencializarem a interacção entre os participantes e objectos 

de conhecimento, buscando alcançar determinados objectivos previamente traçados. 

Entretanto, devemos entender que não são as ferramentas disponíveis nesses ambientes, nem 

mesmo sua estrutura que irão garantir aprendizagem, mas sim, a forma como tais recursos são 

utilizados para construção do conhecimento colectivo a partir de interacções dos indivíduos, 

pautadas em um planeamento prévio, de acordo com Almeida (2003, citado por Severo et.al. 

2011, p. 66).   

Desde a existência da tecnologia de comunicação e informação, percebe-se ter se alterado a 

forma de ensinar e aprender, segundo Kenski (2007, citado por Severo et.al. 2011).  

Mas esta alteração, veio beneficiar outras formas e modalidades de ensino, como por exemplo 

à distância, conforme Moran menciona a educação à distância como sendo uma modalidade 
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de ensino que visa auxiliar os participantes a equilibrarem suas habilidades pessoais com a 

participação em grupos presenciais e virtuais (2004). Conforme Franco (2003), “a educação à 

distância é uma modalidade educacional que adopta estratégias que visam não somente a 

superação da distância física entre educadores e alunos, podendo ser eficazes inclusive em 

cursos presenciais”.  

Os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, vieram quebrar a distância do professor e o 

aluno, tornando um ensino cada vez mais interactivo. Tal abordagem é baseada no conceito de 

distância transacional proposta por Moore (2007), “a qual não considera distância física, mas 

sim, a distância comunicativa entre professor e aluno”.  

De acordo com Peters (2001), “outro factor que influencia a distância transacional é a 

estrutura do programa de ensino, que quanto mais pré-programado e prescrito 

compulsoriamente aos alunos, maior será a distância comunicacional, levando a uma maior 

distância transacional”.  

Os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem surgiram com a intenção de reduzirem a 

distância transacional na educação online, visando uma melhoria na qualidade desse processo 

educacional, destacando-se a importância da estruturação dessa plataforma para que permita 

constante interactividade entre os participantes. As primeiras iniciativas de construção de 

ambientes virtuais de aprendizagem ocorreram em meados da década de 1990, influenciadas 

por mudanças na Internet, tais como: popularização e crescimento do uso da rede com a 

incorporação de organizações empresariais; e o surgimento da Web, através da utilização do 

navegador e sua padronização como interface de acesso a conteúdos (FRANCO, 2003).  

Com o desenvolvimento de tecnologias para Web as universidades e empresas comerciais 

passaram a explorar suas potencialidades na forma de ambientes educacionais. Sendo assim, a 

Web se tornou um espaço de apoio ao desenvolvimento de cursos a distância suportados por 

uma diversidade de ambientes informatizados direccionados às actividades educacionais e 

treinamento.  

Para Franco (2003), “os cursos a distância que utilizam ferramentas de comunicação e 

recursos de colaboração mediados por computador são mais eficazes se agregarem actividades 

de mediação” (p.67).  

O mesmo autor “destaca que a moderação é um aspecto relevante e que pode influenciar tanto 

positivamente como negativamente no desenvolvimento de um projecto educacional baseado 

em ambientes virtuais de ensino-aprendizagem” (p.67). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem podem serem considerados importantes e 

interessantes, à medida que os intervenientes contribuem para o efeito. Essa relevância, se 

pode igualar com situações de algumas redes sociais como por exemplo Watshapp, Facebook, 

etc. este difere-se na sua interactividade, vezes obrigam o utente a envidar esforço para tal 
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interacção e diferentemente de outros meios electrónicos como máquinas bancárias, por 

exemplo, quando insere um cartão já por si, foi programada à direccionar com facilidade as 

operações necessárias.   

Tanto que, Tarouco (2003) destaca que os ambientes virtuais interactivos são importantes, 

entretanto, a preparação e apoio do professor em suas intervenções é mais importante para que 

ocorra a colaboração e desenvolvimento da aprendizagem.  

Ora, “as estratégias de interacção dialógicas utilizadas por professores mediadores são 

importantes para o estímulo aos alunos para realização de diversificadas formas de interacção 

no ambiente, sempre buscando o desenvolvimento do conhecimento” (Tarouco, 2008, p. 68).  

Portanto, o professor deve agir como um facilitador durante o processo de construção da 

aprendizagem em ambientes virtuais, agindo na selecção de conteúdos, estabelecendo 

sequências lógicas, identificando materiais e fontes, moderando espaços compartilhados, 

acompanhando espaços de produção, bem como, desenvolvendo estratégias para constituição 

de um ambiente de aprendizagem colaborativa é indispensável a intervenção pedagógica dos 

ambientes virtuais de ensino. Como isso acontece? Você poderá perceber a seguir.  

3.10 Intervenção pedagógica em ambientes virtuais de ensino aprendizagem 

Do ponto de vista educacional, as acções de mediação são importantes, não apenas para o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, mas também para o desenvolvimento de sua autonomia. 

Portanto, aprendizagem, mediação e comunicação são conceitos intimamente ligados que 

representam um ponto-chave para a qualidade do ensino a distância. Agora, o professor 

desempenha um papel importante no desempenho de sua actividade de mediação, buscando 

fazer ajustes para que o aluno possa desenvolver um melhor desempenho, de acordo com as 

necessidades individuais do aluno. Nessa interacção, o professor deve utilizar ferramentas de 

comunicação como correio, portfólio, agenda e fórum, para tornar o ambiente virtual mais 

significativo Segundo Severo (et.al, 2011). 

 

 

Resumo  

O uso de softwares no ensino e aprendizagem, parte de princípio que a aprendizagem é uma 

construção realizada pelo aprendiz, resultante de um processo experiencial interior, 

traduzindo-se numa modificação do comportamento. E os dados são elementos ou valores 
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discretos que isoladamente não tem qualquer utilidade e cuja simples posse não assegura a 

obtenção de quaisquer benefícios em determinada informação. A informação considerada 

conjunto de dados, colocados num contexto útil e de grande significado. Por meio das Tics, 

encontramos diversos dispositivos se prestam determinadas informações, como por exemplo: 

calculadoras, copiadoras, impressoras, telefone, rádio, televisão, computadores (incluindo 

nesse conjunto os desktops, laptops, tablets e smartphones), projectores de imagem, câmaras 

de vídeo ou fotográficas, entre outros. As TICs trazem possibilidades de aproximação de 

pessoas distantes, permitindo o diálogo entre diferentes culturas, ampliando o horizonte de 

conhecimentos dos estudantes na sala de aula. Os softwares educacionais são muito 

importantes para o ensino, por serem máquinas em uso, pode influenciar negativamente na 

concentração e desempenho no uso dessas aplicações no PEA 

Actividades  

1. Fale da importância de ambiente virtual de ensino-aprendizagem? 

2. Mencione algumas características de ambiente virtual de ensino-aprendizagem? 

3. O que é um software? 

4. Em quantas categorias os softwares educativos se dividem, segundo Oliveira? Quais 

são? Descreve cada uma delas? 

5. Classifica os softwares de cordo com Sancho (1998) e caracteriza cada um deles? 

6. Apresenta vantagens e desvantagens do uso de softwares educativos para o Processo 

de Aprendizagem.  

Leituras Complementares 

Para saber mais sobre outros recursos relacionados às TICs, sugerimos a leitura de Barros et 

al. (2011) e Sousa et al. (2011), que trazem discussões bastante recentes sobre as 

possibilidades de uso desses recursos no ambiente escolar.  
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Fig 9 - Rede de computadores constituído pela internet 

 
 

 Fonte: Autor do Módulo, a partir do esquema de Valente (2002). 
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UNIDADE 4: HISTÓRIA/PRINCIPAIS MARCOS DA INTERNET COMO 

FERRAMENTA DE TRABALHO 

4. Introdução 

Caro estudante, após a informação dos softweres educativos, de seguida você precisa 

conhecer o histórico e os principais marcos, no final:  

 Percebe a rede de computadores constituída pela internet  

 Conhece o histórico de Internet 

 Cria imaginação de ligação de um computador com Internet 

 Domina alguns servos de internet  

Nestes principais marcos da internet importa que no final, você saiba como ter o acesso a 

informação, através de: e-mail; word wide web (www); acesso a fontes de informação 

especializadas mais relevantes são o e-mail, Telnet, FTP, Usenet, Gopher, WAIS e a World 

Wide Web (ou simplesmente Web) e finalmente conheça o funcionamento das redes quanto a 

distância e sua classificação. Certamente você tem usado diariamente a internet. De que se 

trata?   

4.1 Internet 

Constitui-se internet a interligação de vários computadores em uma rede mundial ou global, e 

que a mesma se conecta em outras redes locais, regionais ou internacionais.  

segundo Valente (2002),a figura 8 abaixo, ilustra um exemplo de uma rede de computadores 
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constituído em internet. Conforme se pode elucidar a figura a baixo: 

4.2 Ferramenta que a internet oferece para acessar informação  

Algumas ferramentas de acesso à informação na Internet são: correio electrónico (e-mail), 

grupos de discussão (grupos de bate-papo), recursos para transferência de arquivos (FTP ou 

protocolo de transferência de arquivos) que actualmente estão integrados à Word Wide Web 

(WWW). A WWW é hoje a ferramenta mais conhecida e difundida a ponto de as pessoas 

confundirem a Web com a Internet. Para que possamos disponibilizar as informações na Web, 

cada indivíduo ou instituições podem criar as suas próprias páginas para poder disponibilizar 

as suas informações, e armazená-lo nos seus computadores ou seus próprios provedores. 

Nisto, importa apresentarmos o histórico da Internet.   

4.3 Histórico de início de internet 

O início do desenvolvimento dos conceitos e tecnologias que fazem da Internet o que é hoje 

remonta ao final da década de 1960, quando, durante a Guerra Fria, o Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos tomou as primeiras iniciativas para criar uma rede experimental 

de supercomputadores, a ARPANET. Para garantir a comunicação entre computadores em 

caso de ataques nucleares, a solução buscada foi desenvolver uma rede descentralizada que 

conectasse computadores híbridos, e que permitisse, em caso de perda de um dos 

computadores, rotas alternativas de comunicação. A ARPANET, que entrou em operação em 

1975, acabou sendo subdividida em outras redes, substituídas e finalmente desactivadas em 

1989. O projecto ARPANET deu origem, além das tecnologias da Internet, ao próprio termo 

Internet, que passou a ser usado como designação geral. Para todas as redes conectadas pelo 

protocolo TCP/IP. 

Em 1987 houve um aumento significativo no número de usuários e computadores conectados 

(chamados de hosts na linguagem técnica) com a liberalização do uso comercial da Internet 

nos EUA, ganhando novo impulso dois anos depois com a criação da World Wide Web, um 

sistema global de documentos, a multimídia. 

 O desenvolvimento da versão para microcomputador do Mosaic, um programa para acessar 

recursos na World Wide Web, em 1993 na Universidade de Illinois, acrescentou um 

ingrediente importante para o uso generalizado da Internet. Como um programa para 

microcomputadores, tornou-se acessível a uma população muito maior. Ao fornecer um 
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Fig. 10: Imaginação da Localização de um 

computador na internet 

 
 

 Fonte: Autor do Módulo (2022)  

 

 

ambiente gráfico que permitia a interacção com o sistema por meio de facilidades como 

cliques do mouse, menus, janelas e barras de rolagem, reduziu a necessidade de conhecimento 

técnico por parte do usuário, contribuindo para aumentar o número de actores que poderiam 

participar. 

4.3 Acesso às fontes de informação na internet 

Os recursos de informação existentes na rede são armazenados em computadores, chamados 

servidores, que distribuem essas informações para outros computadores os mesmos, 

chamados de clientes. Cliente e servidor são usados tanto para hardware- (parte física) de 

computador quanto para software (aparte lógica) de computador (programas) instalados 

nesses computadores e que armazenam e disponibilizam informações, no caso de servidores, 

ou pesquisam e exibem.  

Como localizar um computador na 

internet? 

 

Para localizar computadores na 

Internet, é necessário que use o 

endereço chamado IP, pois cada 

máquina recebe um endereço, que 

identifica exclusivamente um 

endereço IP entre milhões de outras 

máquinas.  

 

 

4.4 Alguns serviços na internet para disponibilidade e acesso a recursos  

Os meios de publicação ou acesso a fontes de informação especializadas mais relevantes são o 

e-mail, Telnet, FTP, Usenet, Gopher, WAIS e a World Wide Web (ou simplesmente Web). 

Cada um desses serviços por traz deles existe um programa servidor e um programa cliente. 

Por exemplo, Mosaic, Netscape e Internet Explorer são programas clientes Web necessários 
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Fig. 11: Wireless LAN 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

para acessar informações armazenadas por outros programas, servidores Web. Da mesma 

forma, usando um cliente FTP, é possível acessar e recuperar informações armazenadas em 

servidores FPT. 

4.5 Siglas  

WWW - (World Wide Web) - (Rede mundial de computadores). 

FTP- (File Transfer Protocol) - (protocolo de transferência de arquivos). 

ARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency) - (Rede de Agência para Projectos 

de Pesquisa Avançadas) 

TCP/IP (Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet) -(Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). 

4.6 Classificação das redes quanto a distância 

LAN é um conjunto de hardware e software que permite a partilha e troca de informações e 

ou recursos individuais, entre vários dispositivos conectados a rede. rede local. Este tipo de 

rede alcança distância de algumas centenas de metros, abrangendo instalações em escritórios, 

residências, prédios comerciais e industriais. Sua principal característica são as altas taxas de 

transmissão, que actualmente chegam a 10 Gbps. 

Características  

 Geralmente de propriedade privada;  

 Alta taxa de transmissão; 

 Baixa taxa de erro;  

 Dois a mais computadores conectados; 

 Área de abrangência: 10m a 1 km, um mesmo prédio ou em prédios adjacentes. 

As Wireless LAN (LAN sem fios) consolidaram-se 

como uma boa opção de rede local (LAN) onde 

exista necessidade de mobilidade de pontos de rede 

e/ou existam dificuldades de implementação de 

cablagem. Uma ligação sem fios permite que aos 
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Fig. 12: Wireless MAN 

 

Fonte: Autor do Módulo 

(2022) 

 

 

Fig. 13: Características de MAN 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

computadores portáteis a mobilidade necessária sem sacrificar muitas das vantagens de 

estarem ligados a uma rede. Virtualmente, tais máquinas podem ser usadas em qualquer lugar 

dentro de um prédio que possua uma Wireless LAN implementada. Estas redes podem 

combinadas com LAN cabladas, onde os pontos que necessitam de mobilidade são ligados à 

rede pelo meio sem fios e as estações fixas estão ligadas à rede física. 

 

MAN – rede metropolitana. Abrange uma região com 

dimensões bem maiores do que a das redes LAN, 

normalmente um campus de uma universidade, a 

instalação de uma fábrica e seus escritórios, ou até 

uma cidade inteira. Suas taxas de transmissão são 

inferiores e apresentam taxas de erros mais elevadas 

quando comparadas às redes LAN. 

A oferta de redes MAN é justificada pela necessidade que as empresas têm de se comunicar 

com localidades distantes. São as operadoras de telefonia que normalmente oferecem 

infraestrutura para este tipo de rede, cujo exemplo pode ser a comunicação entre matriz.  

Características: 

 Alta taxa de transmissão;  

 Utilizam-se principalmente em fibras ópticas e 

eventualmente de enlaces de rádio ou enlaces 

metálicos;  

 Cobrem uma cidade; 

 Distâncias inferiores a 200km e maiores que 

1Km; 

  Intervenção de operadoras públicas. 

WAN – é o conceito de rede extensa. Este tipo de rede tem dimensões geográficas 

imensuráveis. Isto quer dizer que ela pode interligar todos os continentes, países e regiões 

extensas utilizando enlaces mais extensos, como satélites ou cabos (submarinos ou terrestres). 

Tem baixas taxas de transmissão e altas taxas de erros. É normalmente utilizada para 

interligar redes MAN ou WMAN. O principal exemplo desta rede é a internet, que interliga 
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Fig. 14: Características de WAN 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 15: Wireless WPAN 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

computadores do mundo inteiro. O conceito de WWAN surgiu devido à necessidade de 

interligar redes com enlaces sem fio a grandes distâncias. As redes de celulares podem ser 

consideradas exemplos de WWAN. 

Características: 

 Custo muito elevado devido a 

distância;  

 Utilizam-se de satélites, micro-

ondas, cabos de cobre ou cabos 

submarinos e fibra óptica;  

 Baixa taxa de transmissão; 

  Alta taxa de erros;  

 Alta latência;  

 Redundância: por necessidade de confiabilidade é importante a existência de caminhos 

alternativos Conexão de duas ou mais redes locais.  

WPAN – um novo conceito em redes sem fio são as 

WPAN. Como indica o P da sigla, essas são as 

redes pessoais. A tecnologia de comunicação das 

pessoas com os equipamentos evoluiu de modo a 

exigir uma padronização e a criação de uma nova 

tecnologia. Essa padronização possibilita ao usuário 

adquirir dispositivos de marcas diferentes, que se 

comunicam entre si. A tecnologia mais comum para 

WPAN é o Bluetooth, muito utilizada para troca de 

arquivos entre dispositivos móveis, como celulares e 

notebooks. Outro exemplo é o IR (InfraRed – Infravermelho), que também pode ser 

considerado uma WPAN. 

Resumo  

Dos correios com acesso à informação, encontramos correios electrónicos (e-mail), recursos 

para transferências de arquivos, actualmente integrados por word wide web (www). A 
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ARPANET deu origem, além das tecnologias da Internet, ao próprio termo Internet. O acesso 

às fontes de internet se faz por Cliente e servidor são usados tanto para hardware (parte física) 

de computador quanto para software (aparte lógica) de computador (programas) instalados 

nesses computadores. Para o acesso a fontes de informação especializadas mais relevantes são 

usados o e-mail, Telnet, FTP, Usenet, Gopher, WAIS e a World Wide Web (ou simplesmente 

Web). 

As redes quanto à distância, classificam-se em: LAN, caracterizada fundamentalmente por ser 

rede privada; NAN, rede metropolitana, esta cobre a cidade; WAN, este tipo de rede tem 

dimensões geográficas imensuráveis e os custos são muito elevados.  

Actividades  

1. O Que é Internet? 

2. Qual foi o início da Internet? 

3. O que significa o WWW? 

4. O que são recursos e serviços básicos da Internet? 

5. Podemos confiar plenamente no conteúdo da internet? Justifique a sua resposta.  

6. Quantos navegadores estudaram? 

7. Para que servem navegadores? 

8. Caracteriza os navegadores que estudou? 

Referência Bibliográfica  

Valente, J. A. Uso da internet em sala de aula -  Educar em revista, (19), 131-146, 2002.  

Cendon, B. V. CAMPELLO, Bernadete Santos; CENDON. A internet, 2000.  
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UNIDADE 5: O USO DE INTERNET NOS DISPOSITIVOS 

5. Introdução  

Caro estudante! 

Esta unidade temática visa aprimorar seus conhecimentos referentes ao uso de internet e seu 

dipositivo. Para isso, como competência no final você:  

 Conhece os dispositivos de internet, videoconferência e teleconferência;  

 Distingue as vantagens e desvantagens de teleconferência;  

 Identifica os limites para implantação de ensino via internet, ou seja, tem o domínio 

suficiente de videoconferência; teleconferência (conferência por computador; 

videoconferência e audioconferência); sistemas e tipos de videoconferências; 

videoconferências (vantagens e desvantagens) e limites para implantação do ensino 

via internet. 

 De seguida, leia para aprofundar origem e evolução de videoconferência.  

5.1 Videoconferência, teleconferência - origem e evolução  

A partir dos anos 80, com a miniaturização e a popularização do computador, a informática 

começou a ser vista como uma ferramenta de grande potencial para uso no processo de 

ensino-aprendizagem. Paralelamente à introdução dos microcomputadores, houve também um 

enorme avanço no desenvolvimento das tecnologias de comunicação.  

A comunicação por satélite, iniciada originalmente em meados da década de 60, amadureceu 

e tornou-se disponível na década de 80 para as grandes organizações que tinham poder de 

investimento. Schreiber (1998)  

Relata que, à época, organizações como a Xerox, Hewlett-Packard e outras começaram a usar 

a tecnologia de satélite para realizar seminários e treinamentos. Nos anos 90, essa tecnologia 

começou a ficar um pouco mais acessível, aumentando bastante o número de organizações que 

passou a adoptá-la como uma importante ferramenta para treinar empregados geograficamente 

dispersos (p.2).  

5.2 Diferenças Conceituais  

Videoconferência é qualquer actividade de comunicação que envolva imagens de vídeo ao 

vivo sendo transmitidas de um local para outro. “Em quase todas as aplicações, isto inclui, 

também, a transmissão de áudio e, algumas vezes, a transmissão de dados” (Laney, 1996, 

citado por Vargas, 2002).  
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Fig. 16: Tipo de Teleconferência 

 

Fonte: Autor do Módulo, a partir de Vargas (2002) 

 

 

5.3 Videoconferência ou teleconferência? 

Um breve exame da literatura em educação no nosso caso de ensino à distância, mostra que há 

pouca clareza conceitual entre os termos videoconferência e teleconferência. Alguns autores 

não fazem diferença entre os dois termos e os usam indistintamente como se fossem 

sinónimos. Outros, situam uma diferença entre os dois conceitos afirmando que a 

videoconferência possibilita a conversa em duas vias, em tempo real, que é interactiva e que 

permite que as pessoas possam se ver e se ouvir simultaneamente, enquanto a teleconferência 

se assemelharia mais a um programa de televisão.  

Trentin e Benigno (1997) citam os trabalhos de Rapaport (1991) e Rodden (1993) para 

oferecer uma explicação mais ampla para o termo teleconferência. Segundo esses autores, a 

teleconferência seria o grande guarda-chuva que abrigaria outras formas de conferências feitas 

a distância. Considerando-se que o prefixo "tele’ significa "a distância", parece bastante 

pertinente que qualquer forma de conferência entre duas ou mais pessoas, feitas a distância, 

independentemente da tecnologia utilizada e dos recursos oferecidos, possa ser categorizada 

como sendo uma "teleconferência". Sob essa óptica, a videoconferência, a audioconferência, a 

conferência feita por computador (e aqui se incluiria além das WEBCam também os chats e 

os e-mails, pois são formas de conferência a distância) seriam todos eventos de 

teleconferência. A Figura 16 ilustra essa posição. 

Neste contexto, seria lícito 

afirmar que toda 

videoconferência é uma 

teleconferência, mas nem toda 

teleconferência é uma 

videoconferência. Conforme 

fundamentam estudos de 

Rapaport, 1991; Rodden, 

1993, em Trentin e   Benigno, 1997. 

A audioconferência, por exemplo, é uma teleconferência (serviço bastante oferecido hoje 

pelas companhias telefónicas), onde a conferência é feita utilizando-se somente o áudio, sem 

o envio de imagem. 
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Sistemas e Tipos de Videoconferências 

 Existem diferentes sistemas de videoconferência. Uns, mais sofisticados, possuem estúdio 

completo com qualidade próxima de televisão. Outros, como os sistemas de vídeo acoplado 

ao computador, embora bem mais acessíveis em termos de preço e instalação, ainda aguardam 

novos avanços tecnológicos para melhorar a qualidade de som e imagem. Os sistemas de 

videoconferência mais sofisticados (estúdio completo) permitem, ainda, uma categorização 

por tipos de videoconferência.  

De uma maneira simplificada (essa categorização pode ser maior) é possível identificar dois 

tipos de eventos. O primeiro, denominado broadcasting, é um tipo de videoconferência cujo 

sinal audiovisual é originado em apenas um local e transmitido para vários locais ao mesmo 

tempo, sem todavia, haver interactividade (ao vivo) de som e imagem com a audiência 

distante. A audiência manifesta-se por meio de fax, telefone ou e-mail. Esse tipo de 

videoconferência assemelha-se à transmissão de um programa de televisão. No segundo tipo, 

denominado multicasting, o sinal audiovisual é originado e transmitido simultaneamente para 

todos os locais conectados ao evento, gerando total interactividade e permitindo o diálogo em 

tempo real, entre todos os participantes. 

Videoconferência como Tecnologia Instrucional é um importante aliado instrucional na 

execução de treinamentos a distância. Por se tratar de um sistema interactivo de comunicação 

em áudio e vídeo, a videoconferência destaca-se sobre outros tipos de média ao conseguir 

criar condições virtuais mais próximas da realidade de uma sala de aula presencial.  

Do ponto de vista didáctico-pedagógico, os ganhos com um treinamento por videoconferência 

são claramente maximizados se houver a participação interactiva entre todos os actores 

envolvidos no processo, estudante/professor, estudante/estudante, professor/estudante. Dessa 

forma, as videoconferências do tipo multicasting seriam as mais adequadas para se realizar 

eventos instrucionais. A literatura aponta algumas vantagens e desvantagens no uso da 

videoconferência instrucional, entre elas destacam-se:  

Vantagens  

 Treinamento simultâneo de um número maior de empregados, no próprio local de 

trabalho, mesmo que em postos geograficamente dispersos.  
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 Maior interacção social por simular o contacto face-a-face dos cursos presenciais com 

maior similaridade com as aulas presenciais.  

Desvantagens  

 Alto custo do investimento.  

 Limitação de dia, hora e local para realização do treinamento. 

 Necessidade de treinamento prévio de instrutores e alunos para optimizar o uso da 

tecnologia.  

O uso apropriado da videoconferência como ferramenta instrucional exige a observação de 

alguns aspectos importantes. Davis e Elliot (1992) esclarecem que para se obter o máximo de 

benefícios com treinamentos por videoconferência, é importante compreender a natureza 

dessa média. Uma videoconferência usada como ferramenta instrucional é diferente de uma 

videoconferência usada para reunião de trabalho.  

A interpretação errónea de que as duas são idênticas vêm do facto de que, frequentemente, a 

mesma tecnologia é usada para os dois propósitos e, a menos que as pessoas sejam treinadas 

para perceberem a diferença, tanto os usuários como os administradores das 

videoconferências podem vê-las como sendo a mesma coisa. Outra questão levantada por 

Davis e Elliot diz respeito a como as empresas se organizam para extraírem o máximo de 

benefícios das videoconferências de treinamento. Segundo os autores, frente a importância 

cada vez maior que essa média vem assumindo na área educacional, é importante que as 

organizações reavaliem o suporte administrativo que estão dando às suas videoconferências. 

Quem, na organização, será o responsável pelas actividades de videoconferência? Quem, na 

organização, estará envolvido nas actividades de planeamento, preparação e execução das 

videoconferências instrucionais?  

Autores como caso de Davis e Elliot lembram, ainda, que os profissionais que trabalharão 

com videoconferências não devem perder de vista a importância de cada aluno em particular, 

uma vez que é no nível pessoal que ocorrem os processos de aprendizagem. A aprendizagem 

não somente é um acto individual como também é afectada pela quantidade de tempo que o 

aprendiz gasta para operar e transformar uma nova informação. Assim, a ideia de que a 

videoconferência é uma média eficiente para treinar várias pessoas ao mesmo tempo, não 

deve obscurecer ou eliminar os preceitos básicos ensinados pelas teorias de aprendizagem. 
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5.4 Tecnologia da informação (TI) na operacionalização de teleconferências 

A Tecnologia da informação (TI) é a tecnologia de adquirir, armazenar, estruturar e gerenciar 

a informação; comprimir e transmitir a informação e, finalmente processar, acessar e 

interpretar esta informação Ray e Acharya (2004). 

Para Reynolds (2016), a tecnologia da informação inclui todas as ferramentas que capturam, 

armazenam, processam, trocam e usam informações. O campo de TI inclui hardware de 

computador (como computadores mainframe, servidores, desktops, laptops, tablets e 

smartphones, software), sistemas operacionais e aplicativos para executar várias funções, bem 

como redes e equipamentos relacionados, como modems, roteadores e switches; e banco de 

dados para armazenamento de dados importantes. Especificamente em relação a 

videoconferências. 

5.5 Limites para implantação de ensino via internet 

Através da presente pesquisa, podemos observar que no Brasil, a grande maioria das 

instituições de ensino superior passou a utilizar as tecnologias de informação e comunicação 

em cursos presenciais e também à distância a partir dos anos 1994. 

 Neste contexto, se verificou que a informática subsidiada pelas tecnologias, apresenta um 

grande poder transformador que por muitas vezes faz com que um país acelere seu 

desenvolvimento e com isso as exigências sobre a formação da sua população também 

aumentem.  

Neste sentido, vale ressaltar a influência das tecnologias em nossas vidas segundo Kenski: [...] 

ela está em todo o lugar, já faz parte de nossas vidas. Nossas actividades quotidianas mais 

comuns como dormir, comer, trabalhar, ler, conversar, deslocarmo-nos para diferentes lugares 

são possíveis graças às tecnologias que temos acesso. As tecnologias estão tão próximas e 

presentes, que nem percebemos mais que não são coisas naturais. Tecnologias que resultaram, 

por exemplo, em talheres, pratos, panelas, fogões, geladeiras, alimentos industrializados e 

muitos outros produtos, equipamentos e processos que foram planejados e construídos para 

podermos realizar a simples e fundamental tarefa que garante nossa sobrevivência: a 

alimentação (2003, p. 95). 
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A autora relata que tudo o que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e profissional, são 

formas diferenciadas de ferramentas tecnológicas como, por exemplo, utensílios, giz, caneta, 

com pautador entre outros. Para ela, tecnologia é o conjunto de tudo isso, ou seja, as 

ferramentas tecnológicas e as técnicas que correspondem aos usos que lhes destinamos em 

cada época. 

A tecnologia combina ferramentas como áudio, fotos, vídeos, textos entre outros e também 

ambientes virtuais. Do ponto de vista educacional, estes ambientes virtuais possibilitam que 

alunos e professores realizem uma interacção via internet e também executem demandas 

como trabalhos, avaliações, fóruns entre outras actividades possíveis. 

 Um dos desafios ou limitações encontradas na utilização das TIC no ensino superior é que as 

instituições de ensino não possuem a experiência necessária para a produção de materiais 

específicos para os cursos à distância. Ou seja, segundo Kenski (2003) as mais modernas 

tecnologias de informação e comunicação exigem uma reestruturação ampla do sistema 

educacional de forma geral e não apenas a alteração dos objectivos, dos procedimentos e das 

metodologias de ensino.  

Dentro deste contexto, a UNESCO divulgou (2002, p. 46) uma relação do que seria básico 

para um programa de desenvolvimento dos profissionais para a adopção das TIC, encontra-se:  

TIC- Conceitos Básicos-identificar e atender as funções dos principais componentes de um 

sistema de informação e comunicação, bem como as aplicações mais genéricas de softwares; 

usar o computador e lidar com arquivos usar as funções principais dos softwares mais comuns 

nas escolas e relacioná-las entre os diferentes sistemas; processador de textos usar um software 

de processamento de textos com habilidade suficiente para produzir variados tipos de 

documentos, legíveis e estruturados; usar transparências e retroprojectores de forma 

estruturada e criativa; usar softwares de apresentação para compor representações gráficas e 

textos explicativos, bem como projectores que se fizerem necessários; informação e 

Comunicação: Ser capaz de se comunicar com outras pessoas por meio de computadores 

conectados à internet ou intranet, bem como acessar diferentes fontes de informação; bancos 

de dados; usar softwares de bancos de dados para actividades de ensino, controles académicos 

e administração de objectos de aprendizagem; aspectos éticos e sociais; compreender e ser 

capaz de explicar os dilemas éticos, sociais e económicos associados às TIC no contexto 

histórico; TIC e Trabalho-estar atento às mudanças no mundo do trabalho causadas pela 

tecnologia, tanto no desenvolvimento profissional enquanto docente como no campo de 

conhecimento específico que atuam. Contudo, a adopção de novas formas de gestão, com a 

alteração estrutural dos sistemas de controlo, avaliação, administração e relacionamento 

hierárquico nas organizações educacionais, é apenas uma parcela dessa reestruturação para 

transformar as instituições de ensino em polos de acção e produção de cultura e conhecimento 

para todos os cidadãos. 

Segundo Kenski (2003, p. 95), as alterações necessárias compreendem a apropriação dos 

novos espaços e tempos educacionais, a adopção de novos currícula, a flexibilização das 
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estruturas de ensino, a interdisciplinaridade dos conteúdos, o desenvolvimento de pesquisas, 

intercâmbios e convénios interinstitucionais, com as demais esferas sociais e com a 

comunidade de forma geral.  

A lógica educacional que prevalece na sociedade da informação é muito distante da forma 

estruturada, burocraticamente hierarquizada e centralizada existente nas atuais instituições 

educacionais. A relação entre educação e novas tecnologias requer novos posicionamentos 

ligados à política e à gestão da educação. A autora ainda destaca alguns pontos importantes 

para que haja o funcionamento adequado da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação pelas instituições de ensino:  

 Acesso amplo, e de múltiplas formas, de todos os cidadãos à educação. Uma educação 

não apenas oferecida em locais específicos, mas em todos os lugares.  

 A utilização plena e a expansão ampla de formas de veiculação da informação e de 

engajamento efectivo de todos no processo educacional vs elaboração de programas de 

alcance ampliado de educação em geral e de estímulo à participação da sociedade 

como um todo.  

 A reorganização estrutural do sistema e das instituições educacionais de forma a 

atender a todas as novas necessidades sociais, políticas e económicas.  

 A formação e o aperfeiçoamento permanente de professores e profissionais de outras 

áreas educacionais para uma actuação visando ao desenvolvimento crítico global e à 

vontade de aprender.  

 A educação entendida como um processo de ensino que busca o fortalecimento da 

pessoa, sua participação social, a visão crítica diante do mundo, autoconhecimento e 

sua autonomia na construção e na busca do conhecimento. Estabelecimento no plano 

de interconexões educacionais. Entretanto, sabemos que a educação deverá sempre se 

adaptar as necessidades da sociedade, acompanhando a sua evolução.  

O grande desafio actual é como deve ser feita essa adaptação de forma correta, levando em 

conta que a utilização das TIC gerou e ainda gera grandes mutações sociais, culturais e 

económicas na vida das pessoas.  

A possibilidade da utilização das TIC no Ensino Superior e particularmente na UniSave é real, 

mas para isso, as instituições de ensino, docentes/tutores e estudantes devem estar cientes de 

que a adaptação das TIC na educação deve ser feita de uma forma que as mesmas venham a 
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ser úteis nos processos de ensino, promovendo o despertar do interesse por novos 

conhecimentos. Evidente que as tecnologias servem para agregar mais conhecimentos e 

praticidade em nossas vidas, principalmente no que concerne a área da Educação.  

Notadamente, o maior desafio para a inclusão das TIC no ensino superior não é de natureza 

tecnológica, mas sim de natureza social, cultural e económica. O grande paradigma a ser 

eliminado é a transição do chamado ensino tradicional, para a inserção e utilização de 

recursos tecnológicos associado com novas metodologias de ensino, úteis a uma prática 

pedagógica consciente e concisa que respeite a individualidade do aluno e as suas raízes 

culturais. Destacamos que uma das principais limitações da inclusão das TIC no ensino 

superior, é a resistência dos envolvidos neste processo em modernizar as formas de ensino e 

aprendizagem.  

Como um ponto favorável e possível das TIC no ensino superior, podemos citar a questão dos 

custos financeiros necessários para a sua inclusão no ensino superior à distância, sendo que 

alguns teóricos dizem que comparando com os custos presenciais, a educação à distância se 

torna bem mais económica.  

Entretanto, os cursos à distância não exigem uma estrutura física grandiosa da Instituição de 

Ensino Superior exige sim, uma estrutura tecnológica que envolva o professor/docente de 

EAD, tutores presenciais e um ambiente virtual onde o aluno possa acessar todos os materiais 

e fazer a sua interacção com os demais colegas e professores envolvidos.  

Enfim, as novas TIC são realidade e estarão cada vez mais presentes nos ambientes de ensino, 

apoiando, facilitando e principalmente contribuindo para que se tenha uma educação de 

qualidade e eficaz diante das necessidades actuais da nossa sociedade. Precisamos ter a 

clareza de que as tecnologias são coadjuvantes no processo educacional, sendo que os 

professores e alunos ainda são os principais personagens do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Concluímos que as Instituições de Ensino Superior, o seu quadro docente e também técnico 

administrativo bem como os próprios estudantes, visando a melhoria dos serviços e do ensino 

prestados, devem estar em constante busca de aperfeiçoamento técnico e pedagógico para a 

inserção e utilização das tecnologias de informação e comunicação. Desta forma, poderão 

acompanhar as demandas existentes da sociedade da tecnologia, da informação e da 
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comunicação, formando profissionais aptos a actuarem em um mercado de trabalho cada vez 

mais exigente e tecnológico. 

Resumo  

Um dos dispositivos mais usados para o uso de internet é teleconferência, feito através de 

videoconferência, este constitui sem dúvida, qualquer actividade de comunicação que envolve 

imagens transmitidas de um local para outro. A sua vantagem é permitir maior interacção 

social face-face, contribuindo como se a aula fosse presencial, enquanto a desvantagem é alto 

custo e investimento.  

Em pleno século XXI, todo o tipo de ensino, qualquer que seja a modalidade, é exortado a ter 

acesso amplo e multifacetado de formas de interacção por via das TIC para garantir o acesso 

de todos à educação, não apenas oferecida em locais específicos. Para isso, apela-se a ampla 

expansão da rede de informação e comunicação, regularização da sua estrutura; formação e 

aperfeiçoamento permanente de profissionais/utentes “professores e estudantes” para permitir 

que a educação vá ao encontro da pessoa no lugar onde estiver.  

Actividades  

1 O que é de videoconferência? 

2 Descreve a Teleconferência? 

3 Qual é a diferenças entre videoconferência e teleconferência? 

4 Mencione vantagens e desvantagens do uso de Teleconferência e videoconferência?  

5 Qual é aplicabilidade de Teleconferência e videoconferência no ensino-aprendizagem?  

6 Quais são os componentes necessários para que se possa usar a Teleconferência e 

videoconferência? 

7 Mencione algumas limitações encontradas na implantação do ensino via internet? 

Referência Bibliográfica  

Vargas, M.R.M (2002). Educação a distância e as novas tecnologias: o uso de vídeo e 

conferência em treinamentos organizacionais. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a 
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UNIDADE 6: AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (AVA) 

6. Introdução  

Caro estudante, perceba que ao falar de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 

pretendemos que você:   

 Domina o conceito de Ambientes Virtuais de Aprendizagem;  

 Percebe as funções, vantagens e características de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem; 

 Conhece as ferramentas de administração e de apoio ao professor e aluno;  

 Usa perfeitamente o moodle  

 Conhece as ferramentas de moodle  

Caro estudante! 

Veja só que após ter adquirido todas as competências mencionadas nesta unidade, já sabe que 

os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) permitem que comunidade de pessoas ficam 

interconectadas em todo o mundo sem se deslocar. Assim se você estiver a usar AVA tem 

muitas vantagens de conhecimento e domínio de ferramentas gerais e específicas; 

administrativas; de apoio professor/estudante; recursos interactivos do moodle e shareable 

content object reference model (SCORM). 

6.1  Conceitualização dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) têm assumido diversas designações ao longo 

da sua criação e evolução, entre as quais, sistema de gestão da aprendizagem que é um 
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programa de software instalado num servidor com o objectivo de administrar, distribuir e 

acompanhar as actividades para suporte ao ensino, à formação presencial e ao e-learning de 

uma organização.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas baseados na web que permitem aos 

professores e aos alunos partilhar materiais, submeter e devolver trabalhos, fazer avisos e 

comunicarem online uns com os outros. O uso do AVA ajuda a alcançar a eficácia no 

desenvolvimento de práticas de ensino e de aprendizagem dos alunos. 

Todos os softwares que facilitam a interacção entre aluno e professor via Internet, em 

actividades de educação a distância, são chamados de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA). Esses softwares fornecem um conjunto de tecnologias de informação e comunicação, 

meios para desenvolver actividades no tempo, espaço e ritmo de cada participante segundo 

Ribeiro et al (2007). 

Azevedo (2002) define comunidades virtuais de aprendizagem como comunidades compostas 

por indivíduos que estão em diversas partes do mundo e que interagem todos com todos sem 

que necessariamente estejam juntos ou conectados na mesma hora e no mesmo lugar 

procurando aprender uns com os outros. 

6.2 Funções, vantagens e características de AVA 

Função de (AVA). 

As principais funções de um AVA são, entre outras: gerir e registar utilizadores, 

disponibilizar recursos e actividades de formação, efectuar a verificação de acesso, controlo e 

monitorização de processos de aprendizagem, de avaliação e de gestão de serviços de 

comunicação, como fóruns e teleconferências. 

Vantagens de uso de (AVA): 

 A interacção entre o tutor e o estudante;  

 A possibilidade de se dar atenção individual ao estudante;  

 A possibilidade do estudante controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, assim 

como a sequência e o tempo;  

 A apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atractivo e integrado, 

estimulando e motivando a aprendizagem; e 



66 
 

 

 

 A possibilidade de ser usada para os processos avaliativos.  

Característica gerais de (AVA): 

Os ambientes virtuais de aprendizagem, de um modo geral, assumem como principal 

característica a disponibilização de um conjunto de ferramentas com o objectivo de suportar a 

produção e a distribuição de conteúdos, a comunicação e a colaboração e a avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Característica específicos de (AVA): 

Os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem surgiram com a intenção de reduzirem a 

distância transacional na educação online, visando uma melhoria na qualidade desse processo 

educacional, destacando-se a importância da estruturação dessa plataforma para que permita 

constante interactividade entre os participantes. 

De acordo com Ellis (citado por Morais, 2013), devem incluir, entre outras, as características 

de centralizar e automatizar os procedimentos administrativos, usar serviços orientados ao 

utilizador, reduzir e distribuir conteúdos, consolidar iniciativas de formação, personalizar os 

conteúdos e permitir a reutilização do conhecimento. 

Ferramentas administrativas de (AVA). 

Ferramentas de Administração oferecem recursos de gerenciamento, do curso 

(cronograma, ferramentas disponibilizadas, inscrições, etc), de estudante (relatórios de 

acesso, frequência no ambiente, utilização de ferramentas, etc) e de apoio a tutoria 

(inserir material didáctico, actualizar agenda, habilitar ferramentas do ambiente, etc). 

Através delas é possível fornecer ao professor formador informações sobre a 

participação e progresso dos alunos no decorrer do curso, apoiando-os e motivando-os 

durante o processo de construção e compartilhamento do conhecimento. Entre as 

ferramentas de comunicação destacam-se: o correio electrónico, listas de discussões, 

newsgroup, chat e teleconferência. Nas ferramentas de disponibilização de materiais, 

podendo ser inseridas por alunos ou professores estão: FTP, editor de texto colectivo, 

bibliotecas digitais, fórum e outros, Ribeiro (2007, pp.5). 

 

Ferramentas de apoio ao professor de (AVA). 

É responsável pelo acompanhamento de alunos dos cursos de sua responsabilidade, ele insere 

tarefas ou actividades, responde as dúvidas, corrige as actividades além de motivar a 

participação dos alunos. 
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Ferramentas de apoio ao estudante de (AVA). 

Estudante 

É o usuário que realiza o curso, tem disponível no ambiente vários recursos que contribuem 

para o seu aprendizado, realiza as actividades designadas pelo professor/tutor. 

 

 

6.3 Moodle 

A palavra Moodle no início designada “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment”, por programadores e profissionais da área da educação representava o seu 

significado.  

“Em inglês Moodle é um verbo que descreve a acção que, ao fazer o que se tem a ver com 

prazer, leva a pessoa ao processo de criação.” Dessa forma, o nome Moodle se aplica tanto à 

forma como foi feito quanto à forma como os usuários de um curso online se envolvem” 

Ribeiro et al (2007,P.7).O desenvolvedor do Moodle foi um australiano Martin Dougiamas 

em 1999 formado em Ciências da Computação com Mestrado e Doutorado em Educação 

focalizados na área de conhecimento sobre a natureza da aprendizagem e colaboração Ribeiro 

et al (2007). 

O Moodle é um sistema de código aberto para a criação de cursos online. Também conhecida 

como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a plataforma é utilizada por alunos e 

professores como ferramenta de apoio ao ensino à distância em mais de 220 países. 

Para Almeida (2003, citado por Servo et al, 2011, p.66), os ambientes virtuais de ensino-

aprendizagem são sistemas computacionais que utilizam a Internet como meio de acesso às 

actividades educacionais, mediadas por tecnologias de informação e comunicação. Tais 

ambientes permitem a integração de diversas mídias, linguagens e recursos. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados em: actividades presenciais, 

possibilitando aumentar as interacções para além da sala de aula; em actividades semi-

presenciais, nos encontros presenciais e nas actividades à distância; oferecendo suporte para a 

comunicação e troca de informações e interacção entre os participantes. Conforme Moraes 

(2002, p.203) “Em qualquer situação de aprendizagem, a interacção entre os participantes é de 

extrema importância. É por meio das interacções que se torna possível a troca de experiências, 

o estabelecimento de parcerias e a cooperação Ribeiro et al (2007, P.4). 
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Recursos e módulos interactivos do moodle. 

Como qualquer outro LMS (Learning Management System), o Moodle dispõe de um conjunto 

de ferramentas que podem ser seleccionadas pelo professor de acordo com seus objectivos 

pedagógicos. Dessa forma podemos conceber cursos que utilizem as diferentes ferramentas 

tais como: diários, chats e questionários. 

Objectos de aprendizagem 

 O Moodle permite que estes mecanismos sejam oferecidos ao estudante de forma 

flexibilizada, ou seja, o professor, além de poder definir a sua disposição na interface, poderá 

utilizar metáforas que imputem a estas ferramentas diferentes perspectivas, que apesar de 

utilizarem a mesma funcionalidade, se tornem espaços didácticos únicos. 

Chat  

Pode ser utilizado com um espaço para discussão de conceitos relacionados a um tema, como 

pode ser chamado de “Ponto de Encontro” e ser utilizado para estimular o estabelecimento de 

vínculos entre os participantes do curso ou comunidade. 

6.4 Shareable content object reference model (SCORM). 

Glossário 

O Glossário aceita que os participantes criem e actualizem uma lista de definições como em 

um dicionário ou em uma FAQ (Perguntas mais frequente). Nesta actividade é possível criar 

automaticamente links no conteúdo global da disciplina, que levam aos itens definidos no 

glossário. 

Diário 

Corresponde a uma actividade de reflexão orientada por um moderador. É solicitado ao 

estudante que reflicta sobre um determinado assunto e anote as suas reflexões 

progressivamente, aperfeiçoando a resposta. Esta resposta é pessoal e não pode ser 

visualizada pelos outros participantes. O professor/docente/tutor pode adicionar comentários 

de feedback e avaliações a cada anotação no Diário. Além das mencionadas acima, diversas 

outras actividades e recursos estão disponíveis ainda no site do próprio MOODLE 

(http://www.moodle.org). Com todas estas funcionalidades torna o MOODLE um software 

muito diversificado e extremamente importante para a aprendizagem por parte do estudante. 
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6.5 Recursos e módulos colaborativos do moodle 

Moodle dispõe de um conjunto de ferramentas colaborativos que podem ser seleccionadas 

pelo professor de acordo com seus objectivos pedagógicos, que são fóruns, textos wiki. 

 

Fórum 

O fórum uma ferramenta que pode se tornar um portfólio, um repositório de actividades, um 

relatório de actividades de campo, além de um espaço para discussão de conceitos. 

Wikis  

Facilita a composição colaborativa de documentos com o uso do navegador Web. Nesta 

actividade, o documento a ser criado/desenvolvido ficará aberto/disponível a todos os 

usuários que possuem acesso à área, ou seja, todos possuem livre acesso para fazer as 

alterações (acrescentar ou reformular o conteúdo) no documento. A actividade Wiki permite 

que os participantes trabalhem em conjunto, adicionando novas páginas web (links de 

endereços de internet e de arquivos associados), completando e/ou alterando o conteúdo das 

páginas publicadas.  

Resumo 

Os ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas baseados na web que permitem aos 

professores/docentes/tutores e aos estudantes partilhar materiais, submeter e devolver 

trabalhos, fazer avisos e comunicarem online uns com os outros. As funções do AVA, 

consistem em efectuar a verificação de acesso, controlo e monitorização de processos de 

aprendizagem, de avaliação e de gestão de serviços de comunicação, como fóruns e 

teleconferências. Tem vantagem de condicionar maior atenção ao estudante. Cujas 

característica consiste em disponibilização de um conjunto de ferramentas com o objectivo de 

suportar a produção e a distribuição de conteúdos.  

A palavra Moodle no início designada “Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment”, tem como recursos da sua funcionalidade o Chat e objectos de aprendizagem.  

No AVA encontramos também Shareable content object reference model (SCORM), 

caracterizado por glossário e diário. 
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Os recursos de moodle são disponibilizados por fóruns; wikis etc. que facilitam o processo de 

ensino e aprendizagem.  

Actividades  

1. O que é AVA?  

2. Mostra a vantagem da AVA no seu dia a dia como estudante?  

3. Como funciona Chat? Apresenta um exemplo de imagem?  

4. O que são objectos de aprendizagem?  

5. Qual é a relevância do moodle e qual é a sua funcionalidade para o PEA?  
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UNIDADE 7: BUSCA DE E MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

7.  Introdução 
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No final desta unidade você:  

 Conceitua buscadores de informação  

 Percebe a funcionalidade de buscador de informação 

  Domina os programas de busca de informação;  

 Descreve o catálogo de busca de informação  

Nisto tudo, através dos Buscadores de Informação, sistemas usados na Internet para facilitar a 

recuperação de dados, temos: catálogos ou directórios - o primeiro mecanismo para 

recuperação de dados na Web. E, finalmente, surgimento dos programas de busca que se deve 

à maior quantidade de informação.  

Como você pode fazer isso? Para você saber tudo isto, você precisa dominar os buscadores e 

suas funcionalidades.  

7.1 O que são buscadores e como funcionam? 

Instrumentos de busca são sistemas usados na Internet para facilitar a recuperação de 

informação de pesquisas Branski (2004,p.72). 

Eles colectam informações sobre os conteúdos dos sites e os armazenam em 

bancos de dados que estão disponíveis para consulta. Realizando uma busca, o 

usuário poderá descobrir a localização exacta das informações que deseja. As 

informações são armazenadas em bancos de dados porque são flexíveis, fáceis 

de operar e manter. Eles colectam informações sobre os conteúdos dos sites e 

as armazenam em bancos de dados que ficam disponíveis para consulta. Ao 

realizar uma pesquisa, o usuário poderá descobrir a localização exacta da 

informação que deseja. As informações são armazenadas em bancos de dados 

porque são flexíveis, fáceis de operar e manter Branski (2004,p.72). 

É com base no Netscape, Microsoft Explorer e mais navegadores que podemos acessar às 

informações que estão localizadas no banco de dados Branski (2004,p.72). 

O usuário digita alguma expressão, geralmente uma palavra ou frase no campo 

de busca, e, em seguida, solicita a pesquisa. Os buscadores procuram a 

ocorrência da linguagem de busca nas informações armazenadas em seus 

bancos de dados. Ou seja, quando se realiza uma busca não se está pesquisando 

directamente na Internet, mas no banco de dados do buscador escolhido. Os 

resultados são apresentados na forma de links de hipertextos, isto é, clicando 

com o rato sobre uma das frases realçadas (links), o próprio site, que está fora 

do banco de dados do buscador, é trazido para o computador do usuário. As 

páginas que os mecanismos de busca oferecem como resposta não são 

armazenadas no servidor. Entretanto, simplesmente desaparecem após a 

consulta. Estas páginas são transitórias porque é mais barato e fácil reconstruí-
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las novamente do que armazená-las com todas as possíveis opções existentes 

de consulta Branski (2004,p.72). 

A eficiência do usuário, por sua vez, depende de sua capacidade em oferecer ao banco de 

dados elementos suficientes para que sejam seleccionados, a partir da totalidade das 

informações armazenadas, um conjunto de itens que constituam a resposta que procura.  

As definições por parte dos criadores dos sites que serão recuperados através da utilização da 

base de dados e a forma como serão ordenados, contribuem decisivamente para a eficiência 

do motor de busca. A maioria deles utiliza critérios que envolvem localização e frequência. 

Analisando os títulos, resumos e a frequência de ocorrência do idioma de busca nos 

documentos que compõem sua base de dados, eles definem os sites e a ordem em que serão 

apresentados aos usuários. 

O Google no processo de recuperação de dados pesquizados inovou bastante satisfatório, 

Branski (2004). 

Este buscador define seus resultados de acordo com o número de links 

apontando para cada um dos documentos armazenados em sua base de dados. 

Isto é, na relação dos documentos recuperados pelo buscador, ocuparão os 

primeiros lugares os sites que tiverem sidos mais citados por outros sites. Esta 

forma de estruturar a informação tem como premissa a ideia de que os sites 

mais populares oferecem informações de melhor qualidade. Finalmente, os 

conteúdos armazenados nestes buscadores constituem apenas parte das 

informações disponíveis na Internet. Cada ferramenta de busca tem 

armazenado em sua base de dados um subconjunto particular de sites 

seleccionados. A forma utilizada pelo buscador para colectar as informações 

que formarão este, subconjunto tem impacto directo nos resultados que o 

usuário obterá. Pode-se identificar duas categorias de buscadores: directórios 

por assunto e programas de busca. Serão discutidos cada um deles a seguir, 

Branski (2004,p.73). 

7.2 Catálogos ou directórios por assunto 

O primeiro mecanismo para recuperação de dados na Web é catálogos ou directórios (Branski 

(2004,p.73).  

Nos directórios por assunto, as informações que compõe o banco de dados são colectadas de 

duas formas: 
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 Através de busca realizada por seus editores, que visitam inúmeros sites e incluem os 

de interesse no banco de dados, acompanhados de uma breve descrição de seus 

conteúdos;  

 Através de solicitação de inclusão enviada pelo autor interessado em ter seu site 

catalogado. O autor envia uma breve descrição do conteúdo, e os editores visitam o 

site, aceitando ou não sua inclusão. 

As informações são organizadas e classificadas hierarquicamente em categorias temáticas 

pelos editores. Parte-se das categorias mais amplas para as mais específicas. Por exemplo, no 

popular Yahoo. Portanto, as informações sobre tubarões estão classificadas na categoria 

Ciência «animais, insectos e bichos de estimação» Vida aquática» Peixes» Espécies» 

Tubarões. Pode-se consultar um directório digitando uma palavra ou frase no campo de busca 

ou explorando suas categorias. O catálogo verificará a ocorrência da linguagem de busca no 

título e na descrição enviada pelo autor ou compilada pelos editores, não sendo considerado o 

texto integral do site.  

Os catálogos podem ser bastante úteis quando o número de respostas obtidas nos programas 

de busca for excessivo ou, ainda, quando a informação desejada estiver contemplada em uma 

das categorias disponíveis.  

Por exemplo, endereço na Internet de todas as universidades americanas. Os editores 

certamente já colectaram estas informações e, melhor ainda, organizaram e classificaram 

todas elas, tornando a tarefa do usuário bem mais simples. Os bancos de dados dos catálogos 

são menores e menos actualizados que os dos programas de busca. Entretanto, as informações 

são mais seleccionadas por passarem pelo crivo dos editores. Entre os directórios mais 

populares destacam-se o Yahoo. (http:// www.yahoo.com), Lycos (http://www.lycos.com), 

HotBot (http:// www.hotbot.com) e, no Brasil, o Cadê? (http://www.cade.com.br), Achei 

(http:/ /www.ahei.com.br) e Yahoo. Brasil (http://www.br.yahoo.com) Branski (2004, p.73). 

7.3 Programas de busca 

O surgimento dos programas de busca deve-se à maior quantidade de informação que foi 

aumentando ao se recuperar da Web que era feito manualmente, Branski (2004). 

Estas ferramentas criam seus bancos de dados automaticamente utilizando 

softwares conhecidos como spiders ou robôs. Os robôs percorrem a rede 

http://www.br.yahoo.com/


74 
 

 

 

colectando informações. Iniciam seu caminho a partir de um conjunto de 

páginas seleccionadas por seus administradores que são escolhidas por serem 

populares, de alta qualidade ou por conterem grande quantidade de links. Os 

robôs visitam os sites, lendo seu conteúdo, armazenando cada uma das 

palavras encontradas e seguindo seus links para outras páginas. Seguem os 

links para encontrar outros links e ir, sucessivamente, adicionando os 

endereços ao banco de dados. Diferentemente dos catálogos, os sites são 

incluídos no banco de dados sem nenhuma classificação ou descrição de seu 

conteúdo, Branski (2004, p.73). 

Os programas de pesquisa podem colectar informações de diferentes maneiras. Alguns 

incluem o conteúdo completo dos sites em seus bancos de dados, lendo e registando cada 

palavra do início ao fim do documento. Outros se limitam a registar o título e um resumo 

construído automaticamente pelo robô. Outros ainda, o título e as primeiras linhas do site. Os 

robôs retornam aos locais em intervalos regulares para verificar as alterações e manter o 

sistema actualizado. Nesse processo, eles eliminam páginas desactivadas, incluem novas e 

incorporam as modificações. Os programas de busca são mais abrangentes que os catálogos, 

pois os robôs registaram todas as informações encontradas. Proporcionam, portanto, uma 

visão mais ampla do conteúdo disponível na Internet sobre um assunto. Por outro lado, por 

possuírem bases de dados com milhões de páginas, a busca pode ser mais imprecisa, 

retornando um grande número de respostas insatisfatórias. Entre os programas mais 

conhecidos estão Alta Vista (http://www.altavista.com), Northern Light 

(http://www.northernlight.com), Google (http://www.google.com) e, em Brasil, TodoBr 

(http://www.todobr.com.br) e Radar UOL (http://www.radaruol.com.br). 

Assim, a utilização de mais de uma ferramenta garante uma maior cobertura e, possivelmente, 

um resultado mais satisfatório. Deve-se considerar ainda que nenhuns dos buscadores incluem 

em seus bancos de dados a totalidade dos sites existentes na Internet. Operam em suas 

próprias bases compostas de sites, textos e descrições seleccionados a partir da totalidade dos 

documentos da rede. Pesquisa-se, portanto, em um subconjunto relativamente pequeno dos 

sites que compõem a World Wide Web. 

Tabela 1: Diferença entre programas de busca e catálogos.  

Situação Catálogos Programas de busca 

Actualização  
Os bancos de dados dos catálogos 

são menores e menos actualizados 

Os robôs voltam aos sites em intervalos 

regulares para verificar alterações e manter 

http://www.radaruol.com.br/
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o sistema actualizado. 

Identificação 

Os catálogos, os sites são incluídos 

no banco de dados sem nenhuma 

classificação ou descrição do seu 

conteúdo 

Os robôs, seguem os links para encontrar 

outros links e ir, sucessivamente, 

adicionando os endereços ao banco de 

dados 
 

 

Resumo  

Buscadores de informação é o instrumento usado na Internet para facilitar a recuperação de 

informação, por exemplo a Google processa ou recupera dados pesquizados de forma 

satisfatória. O primeiro mecanismo para recuperação de dados na Web é catálogos ou 

directórios, através de: Busca realizada por seus editores e solicitação de dados pelo autor 

catalogado.  

O surgimento dos programas de busca deve-se à maior quantidade de informação que foi 

aumentando ao se recuperar da Web. Entre os programas mais conhecidos estão Alta Vista 

(http://www.altavista.com), Northern Light (http://www.northernlight.com), Google 

(http://www.google.com) e, em Brasil, TodoBr (http://www.todobr.com.br) e Radar UOL 

(http://www.radaruol.com.br). 

ACTIVIDADES  

1 -O que são programas de busca em Web? 

2 – Qual é a motivação da criação dessas ferramentas? 

3 –Qual é o funcionamento dos robôs? 

4 -Qual é a diferença entre programas de busca e Catálogos ou directórios por assunto? 

Referência bibliográfica  

Branski, R. M. Recuperação de informações na Web. Perspectivas em ciência da informação, 

9 (1); 2004. 

 

 

 

http://www.radaruol.com.br/
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UNIDADE 8: NAVEGADORES  

8. Introdução 

Caro estudante, nesta unidade você:  

 Descreve a Internet Explorer;  

 Domina o uso da Google Chrome;  

 Assimila a contribuição das ferramentas de Mozilla firefox;  

 Distingue os tipos de pesquisa, exemplo da integrada;  

 Domina os passos para instalação de Mozilla firefox;  

Obtendo estas competências, acima mencionadas, você pode através dos navegadores da 

internet ter conhecimento profundo do uso da Internet Explorer; Google Chrome e Mozilla 

Firefox. E saber através de Firefox, como copiar uma imagem na Internet.  

8.1 Internet explorer 

Internet Explorer é o navegador da Microsoft e foi criado em 1995. Desde então, tem sido um 

componente integrado a partir do Windows 98 e em todas as versões do sistema operacional. 

Muito embora a Microsoft tenha adoptado algumas directivas de segurança, o navegador 

sempre foi criticado por conter falhas, possuindo sempre muitas brechas e vulnerabilidades 

para vírus e malwares. O modo privado no navegador, chamado de In Private, só foi adoptado 

na versão 8 do Internet Explorer, em 2009. 

Utilizaremos a versão 9 do Internet Explorer, pois esta se mostrou ser uma versão estável do 

navegador, além de contar com o plug-in nativo Do Not Track, que aprimora a protecção de 

privacidade do usuário que não desejam ser rastreados na web. Como utilizamos a instalação 

padrão do navegador, nosso teste contou com o Do Not Track. 
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8.2 Google chrome 

O Google Chrome é desenvolvido pelo Google e foi lançado oficialmente em 2008. Em 

menos de dois anos de existência, o Chrome se tornou o 3º navegador mais utilizado. Foi 

somente em 2012 que ele atingiu o primeiro lugar, segundo o StatCounter18. 

O Chrome possui como base o navegador Chromium, que é um projecto open-source com 

participação comunitária, criado e mantido também pelo Google. De acordo com o blog do 

Chromium, o Chrome envia alguns dados dos usuários para os servidores do Google. 

Algumas dessas opções de envio de informações são facultativas, outras não.  

Seu modo anónimo, chamado de Incógnito, foi inserido na versão 1.0, de Dezembro de 2008. 

Ele foi o segundo navegador a adoptar essa característica. Para este trabalho foi utilizada a 

versão 33, sendo esta a versão estável do navegador no momento dos testes (Março de 2014). 

O Google também adoptou a tecnologia de Do Not Track em seu navegador a partir da versão 

23. Contudo, essa opção vem por padrão desabilitada, necessitando que o usuário navegue até 

o menu de configurações avançadas para habilita-la.20Em nosso trabalho, como foi utilizada 

a instalação padrão do navegador, o Do Not Track estava desabilitado. 

8.3 Mozilla firefox 

O navegador Mozilla Firefox foi iniciado pelos desenvolvedores do Netscape e lançou sua 

primeira versão estável em 2004. Sendo o principal navegador de código-aberto (open-

source), o Firefox tem cerca de 40% do seu código fonte criado por voluntários, actualmente é 

um dos navegadores mais utilizados, juntamente com chrome e o internet Explorer. 

Ao abrir o Firefox não apresenta muitas barras na tela principal, mas através das 

configurações que apresenta é possível adicionar mais barras. 

Apesar de adoptar o modo privado de navegação, baptizado simplesmente de Navegação 

Privativa em Junho de 2009, na versão 3.5, o Firefox possui uma vasta gama de recursos para 

garantir a privacidade e/ou a segurança dos dados dos usuários. O navegador da Mozilla 

também é conhecido por sua grande diversidade de extensões. Essas extensões têm como 

funcionalidade melhorar ou implementar determinada característica no navegador, como o 

AdBlock Plus22, que visa bloquear os banners de publicidade que aparecem nos sites. O 
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navegador da Mozilla também é o primeiro que desde a criação, possui suporte para 

extensões. A versão utilizada nos testes deste navegador foi a 29.0. 

O Firefox enfatiza que se preocupa com a privacidade dos usuários. Essa informação é 

afirmada pelo próprio Mozilla, além disso, o Firefox foi o único dos grandes navegadores que 

não estava relacionado ao escândalo de vigilância da NSA. 

8.4 Ferramentas de Mozilla firefox 

Navegação com Separadores  

Veja mais do que uma página web numa única janela com esta funcionalidade que lhe poupa 

tempo. Abra links em segundo plano para que estes estejam prontos para serem lidos quando 

você estiver pronto para ler. 

Bloqueio de Popups  

Elimine os irritantes anúncios disparados em novas janelas com o bloqueador de popups do 

Firefox. 

Pesquisa Integrada  

A pesquisa no Google está embutida directamente na barra de ferramentas, juntamente com 

um conjunto de outras ferramentas de pesquisa incluindo palavras-chave (escreva "dict " na 

Barra de Endereços), e a nova barra de pesquisa (que procura enquanto escreve, eliminando a 

irritante janela que só atrapalha). 

Privacidade e Segurança  

Desenvolvido com a segurança em mente, o Firefox mantém o seu computador protegido de 

spyware malicioso não carregando controlos ActiveX nocivos. Um conjunto completo de 

ferramentas de privacidade mantém a sua actividade online privada. 

Marcadores Activos  

A integração com RSS permite-lhe ler as últimas manchetes e saber as últimas actualizações 

dos seus sites favoritos que forneçam este serviço. 

Transferências sem Complicações  
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Fig. 17: Tela principal de Mozilla firefox 

 

 

Os ficheiros que transferir são automaticamente guardados no seu Ambiente de Trabalho para 

serem fáceis de encontrar. Menos perguntas significam transferências mais rápidas. 

Encaixa como uma Luva  

Simples e intuitivo, mas cheio de características, o Firefox tem todas as funcionalidades a que 

está habituado - Marcadores, Histórico, Ecrã Completo, Ampliação de Texto para permitir 

uma leitura fácil de páginas com texto pequeno, etc.  

O Firefox é o navegador mais personalizável do planeta. Personaliza as suas barras de 

ferramentas adicionando novos botões, instale novas Extensões que acrescentam 

funcionalidades, adicione novos Temas para navegar em estilo, e use o sistema de pesquisa 

adaptativo para pesquisar usando um número infinito de motores de busca. O Firefox é grande 

ou pequeno, à sua medida. 

A Instalação é um Instante  

Com um tamanho de apenas 4.5MB (Windows), o Firefox demora apenas alguns minutos a 

transferir através de uma ligação lenta e segundos através de uma ligação rápida. A instalação 

é rápida, e o novo sistema de Transição Fácil importa todas as suas definições - Favoritos, 

senhas e outros dados do Internet Explorer e outros navegadores - para poder começar a 

navegar imediatamente. 

O Melhor Amigo do Programador  

O Firefox traz consigo um conjunto padrão de ferramentas de desenvolvimento incluindo uma 

poderosa consola de erros/avisos JavaScript e CSS, e um Inspector de Documentos opcional 

que lhe oferece uma visão detalhada sobre as suas páginas.  

Mozilla firefox 
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Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 18: Demostração do clique da opção 17 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

 

 

 

1-  criar novas abas ( + ); 

2- Botão voltar e avançar  

3- Barra de ferramentas  

4- Barra de pesquisa e endereços  

5- Minimizar, maximizar e fechar  

6- Barra de menus  

7- Menus 

8- Configurações 

 

 

 

 

 

 

 

Com a opção -7 apresenta uma coluna de ferramentas como Histórico-1, Zoom-2, Mais 

ferramentas-3. 

1. Histórico- Terá todas as informações que irá pesquisar no UR. 

2. Zoom- Poderá aumentar o tamanho e diminuir o tamanho da página. 

3. Mais ferramentas- Poderá adicionar funcionalidades em vista na tela, para poder 

encontrar de forma fácil e em pouco tempo. 

Como copiar uma imagem na internet. 

Primeiro passo: 
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Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 20: Links apresentados da pesquisa 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 19: Pesquisando foto a través do URL (barra de pesquisa). 

 

 

Vamos ao Mozilla, preenchemos a barra de pesquisa e escrevemos o nome da foto que 

queremos copiar.  

 

 

 

Segundo passo: 

Você selecciona a foto que precisa na região onde encontra as fotos que o próprio navegador 

sugere, ou procura mais fotos nos links disponíveis clicando em um deles. Para este exemplo 

vamos clicar em um dos links. 

 

 

Terceiro passo:  
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Fig. 21: Apresentação das fotos 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 22:Copiando a foto seleccionada 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Depois que o link for seleccionado, ele exibirá as informações disponíveis nesse link. 

 

 

 

Quarto passo: 

Seleccione a foto que deseja copiar após, clica no rato com o botão directo, vá na opção 

copiar imagem a foto ou guardar imagem como, por fim vá colar onde pretende colocar. 

 



83 
 

 

 

Fig. 23: Pesquisando a informação através do URL (barra de pesquisa) 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 24: Links apresentados da pesquisa 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

 

Como copiar um texto na internet 

Primeiro passo: 

Vamos ao Mozilla, preenchemos a barra de pesquisa e escreve o que pretende encontrar. 

 

Segundo passo: 

Você selecciona os links disponíveis clicando em um deles. 

 

Terceiro passo: 
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Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 25: Apresentação das informação 

 

 

 

Fig. 26: Seleccionando o texto 

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 
Fig. 27: Seleccionando o texto 

 

 

 

Depois que o link for seleccionado, ele exibirá as informações disponíveis nesse link. 

 

 

Quarto passo:  

Seleccione o texto que pretende copiar, clica no rato com o botão esquerdo 

 

Por fim, clica no rato com o botão directo, vá na opção copiar, por fim vá colar onde estava 

pendente e colocar. 
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Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

 

 

Resumo  

Dos navegadores de Internet, distinguimos: Internet Explorer é o navegador da Microsoft; 

Chrome que é um projecto open-source com participação comunitária, criado e mantido 

também pelo Google; Mozilla Firefox foi o único dos grandes navegadores que não estava 

relacionado ao escândalo de vigilância da NSA. As Ferramentas de Mozila firefox alastram-se 

em bloqueios de popups. E como podemos instalar no nosso computador? o Firefox demora 

apenas alguns minutos a transferir através de uma ligação lenta e segundos através de uma 

ligação rápida. O Firefox traz consigo um conjunto padrão de ferramentas de 

desenvolvimento incluindo uma poderosa consola de erros/avisos JavaScript e CSS, e um 

Inspector de Documentos opcional que lhe oferece uma visão detalhada sobre as suas páginas.  

Actividades  

1 Por que o Mozilla é chamado navegador de open-source? 

2 Mencione algumas ferramentas que você estudou? Descreve dois da sua escolha. 

3 Em que ano foi lançada a primeira versão estável da Mozilla firefox? 

 

Referência Bibliográfica 

Mozilla Firefox - Download (softonic.com) 

https://mozilla-firefox.en.softonic.com/  

 

 

 

 

 

 

 

https://mozilla-firefox.en.softonic.com/
https://mozilla-firefox.en.softonic.com/
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UNIDADE 9: CORREIO ELECTRÓNICO E SUAS APLICAÇÕES 

9. Introdução 

Caro estudante, o conhecimento do correio electrónico e suas aplicações, permite que você: 

 Domine o envio ou leitura de algum documento no seu e-mail; 

 Saiba reagir em situações de nosso e-mail aberto e aparece Span, e qual é a atitude a 

tomarmos; 

 Distingue newsgrups ou outras formas de envio de um trabalho; 

 Conheça vantagens e desvantagens de e-mail; 

 Domina como enviar um ficheiro.  

Na base destas competências de domínio de correios electrocrómicos encontramos: E-mail; 

Grupos de discussão= newsgrups; e Chat.  

Você sabe o que é e como enviar e ler e-mail?  

9.1. E-mail- (correio electrónico) 

“O e-mail tem sido objecto de muitos estudos, incluindo trabalhos iniciais pioneiros que se 

concentraram nos aspectos sociais e comunicativos do e-mail, comparando seu uso com a 

comunicação face a face segundo Steve Whittaker e Candace Sidener (1996) ”. “O e-mail é 

uma mensagem de texto, enviada de um usuário para outro através da Internet (ou de uma 

rede local). Mesmo quando contém imagens, sons, arquivos anexados, estes são convertidos 

em texto através do MIME” de acordo com Caminada, Magalhães e Stanton (2005,p.2). 

Correio electrónico é um sistema que serve de ponte e flexibiliza um processo de 

comunicação informal entre dois pontos segundo, Valente (2002).  

Os programas de correio electrónico mais populares, como por exemplo o 

Eudora, são baseados em microcomputadores, utilizam interfaces gráficas 

amigáveis e uma tecnologia (MIME) que permite a prática, comum entre 

especialistas, do uso do correio electrónico para publicações em colaboração. 

O MIME permite enviar documentos escritos em processadores de texto, 

gráficos, clips de vídeo ou outros programas como um anexo às mensagens 

segundo Valente (2002,p.5). 

Analogamente ao correio tradicional, uma mensagem de correio electrónico tem duas partes: a 

mensagem propriamente dita e um ”envelope” (cabeçalho), que contém informações de 

controlo para entrega (por exemplo, o endereço do remetente e do destinatário). Assim, a 
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mensagem é formada por um cabeçalho com uma estrutura bem definida e um corpo, texto 

que pode ser estruturado, usando MIME. 

Início de e-mail- (Correio electrónico) 

O formato de e-mail actual surgiu em 1971 pelas mãos de Ray Tomlinsom, que na época 

trabalhava em um programa que permitiria que usuários compartilhando um mesmo 

computador deixassem mensagens uns para os outros. Ao mesmo tempo ele também 

desenvolvia um programa para transferência de arquivos entre máquinas ligadas à 

ARPANET. Tomlinson percebeu que, se juntasse os dois programas, poderia enviar 

mensagens através da rede. Um de seus problemas era como distinguir as mensagens que 

eram para a máquina sendo usada e para fora (rede). Ele teve a ideia então, de utilizar o 

símbolo @ (at). Segundo Tomlinson (citado por Caminada, at al, 2005,p.2) ”Ele designa um 

lugar e é a única preposição do teclado”. 

Listas de discussão 

Com o correio electrónico é possível criar listas de discussão, as mensagens enviadas com 

listas de discussão são copiadas e encaminhadas para todos que se inscreveram naquela lista, 

para os participantes com mensagens recebidas você tem opções de enviar, replicar e até 

discutir com novos conteúdos, Valente (2002). 

Segundo Valente (2002), 

Existem milhares de listas de discussão e os assuntos englobam praticamente qualquer área: a 

base de dados do serviço Liszt contém cerca de noventa mil listas. Como fonte de informação 

especializada, elas são ainda mais importantes que o correio electrónico ao constituírem pontos 

de encontro de especialistas e usuários numa ampla gama de tópicos, de conhecimento, 

especialidades profissionais, e de áreas de interesse social. Além das discussões entre os 

membros das listas, os arquivos contendo as mensagens (p.4). 

Grupos de discussão 

Usenet é um sistema de grupos de discussão, chamados grupos de newsgrups. O newsgroup 

não é tão diferente da lista de discussão, ela apresenta algumas diferenças em termos de como 

os usuários se posicionam ou participam de newsgroups, em newsgroups você não precisa 

estar assinado para receber e ler, qualquer pessoa pode usar o programa para se conectar ao 

site Usenet que ele oferece, o assunto em causa tem a classificação de milhares de 

newsgroups de acordo com Valente (2002). 
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Na hierarquia dos newsgroups da Usenet, algumas das categorias principais de assunto são: 

ciência da computação, notícias, recreação, ciência, sociedade, debates e negócios. Cada 

categoria pode conter centenas ou milhares de newsgroups, e cada grupo contém mensagens, 

chamadas de artigos na linguagem dos usuários da Usenet em todo o mundo Segundo Valente 

(2002,p.5). 

A Usenet contém uma fonte de informação que são os artigos chamados FAQ que contêm 

perguntas frequentes ao grupo, que dependendo do grupo são encontrados artigos de FAQ 

com informações relacionadas a este tópico do grupo de discussão. Com FAQs podemos 

utilizar para eliminar rapidamente algumas dúvidas sobre diversos assuntos. 

Vantagens de e-mail 

O e-mail tem várias vantagens sobre outros meios de comunicação como: alcançar o 

destinatário em qualquer lugar em que estiver; ser rápido, não depender de linhas telefónicas 

que podem estar ocupadas; ser mais barato que o telefone; permitir o envio de textos, 

programas, arquivos e imagens, etc. 

Desvantagens de e-mail 

Pela grande facilidade de uso e relativa falta de segurança, o e-mail tem sido usado por 

pessoas mal-intencionadas para difundir mensagens indesejadas – conhecidas como SPAM - e 

vírus e worms, que causam imenso prejuízo a pessoas e empresas. Além disso, o crescimento 

do volume de tráfego pode ocasionar grandes congestionamentos, com mensagens chegando 

atrasadas a seus destinatários, ou até mesmo serem perdidas. 

Chat   

Segundo Drudi (2004) “o IRC foi elaborado em 1988 na Finlândia e rapidamente se criou 

recurso para seu uso na Internet (p.8).” 

Segundo Drudi (2004) 

O IRC não estava adaptado a usuários comuns, visto que, necessitava de muitos recursos operacionais 

por parte do operador. Um caso que ficou famoso ocorreu durante o golpe de Boris Ieltsin na Rússia, 

em 1993 onde, durante várias horas, a única fonte de informação disponível era um canal de IRC. Hoje 

existe uma variedade de programas que possibilitam a conversa através da Internet, são os chamados 

chat (conversa) que, com o desenvolvimento das interfaces gráficas o entendimento e a 

operacionalidade tornaram-no acessíveis, mesmo para pessoas não muito familiarizadas com o 

computador. Em 1995 tornou-se popular na Internet o chat de voz, que é uma espécie de telefone por 

computador onde com o acréscimo de uma placa de som, um microfone e uma conexão à Internet, 

pode-se comunicar com qualquer lugar do mundo pelo preço de uma ligação local (p.14). 
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Fig. 28: Navegador de Internet 

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

 

Como é feito para enviar arquivos no e-mail 

Em geral, o remetente escreve o texto em seu computador, faz uma conexão e, em alguns minutos – 

dependendo do volume de tráfego na rede – a mensagem é entregue. O destinatário não precisa 

necessariamente estar ligado à Internet no momento em que a correspondência chega. O texto fica 

armazenado em uma caixa postal electrónica até o momento do usuário (destinatário) se conectar à rede. 

O envio e o recebimento de mensagens são feitos utilizando-se um software para a leitura e envio de 

correios. Para enviar uma mensagem, é necessário fornecer o endereço completo do destinatário. 

Originalmente, o correio electrónico servia para criar um elo com duas pessoas – análogo ao telefone. A 

necessidade de compartilhar a informação e o interesse crescente em criar foros de debate originaram 

uma extensão do correio electrónico – as listas de discussão segundo Fillho (2002,p.88). 

Para envio de e-mail 

Primeiro Passo 

Acessado o e-mail usando o navegador Microsoft Edge, neste exemplo em concreto, assim 

como para outros tipos de navegadores que contém ícones diversificados, clica-se o ícone do 

e-mail, conforme ilustra a figura 1 a baixo. 

 

Segundo Passo 

De seguida é criado no símbolo da Cruz conforme a seta a ponta que vem no nome de 

‘Compor’ em portuguesa ou compose em inglês.   
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Terceiro Passo 

Após clicar o botão compor/compose, trará lista de informações conforme ilustra a seta como 

por exemplo, caixa de: entrada, de envio, de relatórios, entre outros.  

 

 

 

 

Fig. 29: E-mail abeto  

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 30: Apontar o rato ou mouser na composição do E-mail  

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 
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Quarto Passo  

A figura abaixo ilustra uma caixa de envio de e-mail, onde deve ser inserido o endereço de e-

mail, assunto e descrição. 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto Passo 

Por fim, verifique se o e-mail foi preenchido correctamente e os dados correspondentes. Mais 

tarde. Clique no botão Enviar/Enviado. Uma vez feito isso, ele dará relatório. 

 

 

Para envio de arquivos.  

Os Passos são mantidos: Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, finalmente será alterado o 

Quinto passo, onde no espaço de descrição é inserido o arquivo desejado, de duas formas: 

arrastando ou filtrando. 

Fig. 31: Composição do E-mail  

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 32: Envio do E-mail  

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 
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Arrastar o Arquivo: refere-se a direccionar para onde ele está, seleccionando-o e 

pressionando o botão esquerdo do mouse, arrastando e segurando até a caixa de Envio no 

campo de descrição. 

Por fim, verifique se o e-mail foi preenchido correctamente e os dados correspondentes. Mais 

tarde. Clique no botão Enviar/Enviado. Uma vez feito isso, ele dará relatório. 

 

 

Filtro de arquivo: refere-se a clicar no ícone com o nome do Anexar Ficheiro ou Attash files, 

feito isso, vá a pasta onde o Arquivo ou Ficheiro se localiza no seu dispositivo. Em seguida, 

seleccione o Arquivo ou Ficheiro, clicando duas vezes com o botão esquerdo, será anexado. 

Se você estiver usando o Mobile, seleccione o Arquivo ou Ficheiro, clicando duas vezes, para 

que seja anexado.  

 

 

 

 

 

Fig. 34: Confirmação do Envio do E-mail  

 

 

 

Fig. 33: Envio do E-mail  

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 
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Por fim, verifique se o email foi preenchido correctamente e os dados correspondentes. Mais 

tarde. Clique no botão Enviar/Enviado. Uma vez feito isso, ele dará relatório. 

Para visualizar o e-mail 

Primeiro Passo 

 A cessando o e-mail usando o navegador Microsoft Edge, neste exemplo em concreto, assim 

como para outros tipos de navegadores que contém ícones diversificados, clica-se o ícone do 

e-mail, conforme ilustra a figura 1 a baixo.  

 

 

 

 

Segundo Passo 

De seguida é criado no símbolo da Cruz conforme a seta a ponta que vem no nome de 

‘Compor’ em portuguesa ou compose em inglês.   

Arquivo Fig. 35: Navegador de Internet 

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 
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Terceiro Passo 

Após clicar o botão compor/compose, trará lista de informações conforme ilustra a seta na 

caixa de entrada.  

Quarto Passo 

Clique na opção de Entrada e terá as mensagens visualizadas.   

Fig. 36: Entrar no E-mail 

 

 

 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 37: Entrar na Composição e na caixa de entrada das SMS 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 38: Aponte o cursor para a SMS que interessa 
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Quinto Passo 

Clique na mensagem seleccionada para ler.    

 

 

 

 

 

Sinais de identificação de uma mensagem de correio electrónico fraudulenta 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 39: Click sobre a SMS que interessa, abra e Lê 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 

 

 

Fig. 40: A SMS aberta 

Fonte: Autor do Módulo (2022) 
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Esteja atento a alguns sinais que poderão ajudá-lo a identificar uma mensagem de 

correio electrónico fraudulenta, nomeadamente: 

 O remetente da mensagem é desconhecido, exemplo, hafizahalim@um.edu.my. 

 O texto contém links para destinos desconhecidos ou que não aparentam ter relação 

com o texto da mensagem. 

 Muitas vezes contêm erros de ortografia e até expressões que habitualmente não são 

utilizadas. 

 O texto tenta induzir os destinatários a agir de uma determinada forma, 

nomeadamente: responder à mensagem, aceder a um link, executar software ou 

realizar um conjunto de instruções. 

Cuidados que deve ter com as mensagens recebidas: 

 Não descarregue, instale ou execute programas a menos que saiba que este é da autoria 

de uma pessoa ou entidade em que confia. 

 Deve sempre suspeitar de anexos inesperados. Certifique-se de que conhece a origem 

de um anexo antes de o abrir. Lembre-se também que não basta que a mensagem tenha 

origem num endereço que reconhece, dado que os computadores dos seus contactos 

podem estar infectados. 

 Desconfie de mensagens que solicitem dados pessoais ou credenciais de acesso. Se 

considerar a mensagem suspeita não forneça qualquer informação, nem aceda 

aos links ou ficheiros disponibilizados. 

 Sempre que seja possível, é aconselhável confirmar com o remetente a veracidade da 

mensagem quando receber uma mensagem de correio electrónico não solicitada que 

contenha anexos ou links. 

 Não envie informação confidencial por correio electrónico. 

Resumo  

Os Correios electrocrómicos constituem mecanismos que usamos para encaminhar ou 

enviar documentos ou seja caminho que serve de ponte e flexibiliza um processo de 

comunicação informal entre dois pontos. Dentre vários destacamos: o e-mail 

(mensagem de texto, enviada de um usuário para outro através da Internet); Grupos de 

discussão= newsgrups (Usenet é um sistema de grupos de discussão); Chat;   
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O e-mail tem várias vantagens sobre outros meios de comunicação como: alcançar o 

destinatário em qualquer lugar em que estiver; ser rápido, não depender de linhas 

telefónicas e a sua desvantagem incide essencialmente em o email tem sido usado por 

pessoas mal-intencionadas para difundir mensagens indesejadas – conhecidas como 

SPAM, vírus e formas que causam imenso prejuízo a pessoas e empresas. 

Como enviar e-mail?  

Passo 1 - clica-se o ícone do e-mail 

Passo 2 - é criado no símbolo da Cruz vem no nome de ‘Compor’ em portuguesa ou 

compose em inglês.  

Passo 3: Após de clicar o botão compor/compose, como por exemplo, caixa de: 

entrada, de envio, de relatórios, entre outros.  

Passo 4: Na caixa de envio de e-mail, onde deve ser inserido o endereço de e-mail 

Passo 5: Por fim, verifique se o email foi preenchido correctamente e os dados 

correspondentes e clique no botão Enviar/Enviado. 

Actividades  

1. Descreve o Newsgroup e list group, quanto ao seu funcionamento?  

2. Mencione as suas diferenças?  

3. Em quantas formas podemos inserir os arquivos no campo de descrição de e-mail? 

Mencione-as.  

4. Mencione duas vantagens e duas desvantagens do uso de endereço electrónico?  

5. Há diferença entre e-mail e correio electrónico? Pelo sim ou não. Comente.  
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