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Sumário 

• As TIC na Educação 

– na administração da educação 

• central 

• nas escolas 

– no ensino e na aprendizagem 

• Para aprender mais e melhor 

• Enquanto competências pessoais/profissionais 

– contribuindo para a Cidadania (Literacia) Digital 
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Papert e os viajantes do tempo 

Seymour Papert 

www.papert.org/ 

Blake and Mortimer 
por E. P. Jacobs 
http://www.blakeetmortimer.com/ 

http://www.papert.org/
http://www.papert.org/
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Criatividade e Inovação 

sirkenrobinson.com 
www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson.html  
www.rsa.org 
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Para um sistema educativo do 
século XXI 

• “We cannot plan an education system for the 
future on principles of the supply and demand 
that belong to the past. As long as the debate in 
educations is seen simplistically as a contest 
between traditional and progressive methods, 
creativity or rigour, the fundamental objective of 
developing and education system for the twenty-
first century will be thwarted. This are not simply 
questions of standards and accountability, but of 
purpose and vision.” (Robinson, K. 2001, “Mind 
the gap: the creative conundrum” 
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Agenda Digital para a Europa 

DAE Key Inititives 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/publications/ 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/200&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/200&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


4 de Abril 2013 
jcf@fct.unl.pt 

Conferência O Papel da Sociedade da Informação na Reforma do Estado – Problema ou Solução 

Agenda Digital para a Europa 

• Pillar VI – Enhancing e-Skills 
–  Action 57: Make digital literacy and competences a priority for the ESF 

–  Action 58: Develop tools to recognise and identify competences of ICT practitioners and users 

–  Action 59: Make digital literacy and skills a priority of the "New skills for new jobs" Flagship 

–  Action 60: Promote higher participation of young women and women returners in ICT 

–  Action 61: Develop an online consumer education tool on new media technologies 

–  Action 62: Propose EU-wide indicators of digital competences and media literacy 

–  Action 63: Systematically evaluate accessibility in all revisions of legislation 

–  Action 64: Make sure that public sector websites are fully accessible by 2015 

–  Action 65: Memorandum of Understanding on Digital Access for persons with disabilities 

–  Action 66: Member States to promote long-term e-skills and digital literacy policies 

–  Action 67: Member states to implement provisions on disability in Telecoms Framework and 
AVMS 

–  Action 68: Member States to mainstream eLearning in national policies 
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As minhas cápsulas do tempo 

• 1980-1985 Primeiros passos 

• 1985-1994 Projecto MINERVA 

• 1996- Programa Ciência Viva 

• 1996-2003 Programa Nónio Século XXI 

• 1997-2002 Programa Internet na Escola 

• 2004-2005 1000 Salas TIC, Disciplina TIC 

• 2005-2007 Equipa de missão CRIE 

• 2007-201? Plano Tecnológico da Educação 
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P ex. Redes Sociais nos anos 80 

 

 

 

Tempo disponivel = 29 minutos e 57 segundos 

 

 

                     MENU PRINCIPAL - BBS MINERVA 

                     ============================ 

 

            [Z] Zas! Ler tudo          [M] Verificar Conferencias 

            [E] E-Mail (correio)       [V] Arquivo de Mensagens 

            [C] Conferencias           [O] Conversa 

            [F] Ficheiros              [I] Grupos de Interesse 

            [B] Boletins               [R] Arquivo de Textos 

            [A] Adicionais             [H] Lista de Utilizadores 

            [D] Bases de Dados         [U] Unix 

            [L] Lusa                   [S] Opcoes e/ou Outros 

            [T] Internet 

 

            [?] Ajuda                  [G] Terminar 

 

Comandos: Z,A,I,M,D,R,X,F,O,B,Q,U,H,G, ou ? ===> 
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P. ex. “A Escola Informada” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Imagem158_Gil_Vicente,_escrevendo._Sepia.jpg 
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P. Ex. Escolas, Professores e Portáteis 

• Contratualizado=> 

• (14 +10) x 1180 
portáteis 

• Projectores + WiFi 
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Tsunami de conteúdos 
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Uma caixa de vidro sobre e-learning* 

inovação 

d
igital 

presencial 

distância d
igital 
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* Simplesmente entendido como o uso de computadores e internet 
para ensinar e aprender, onde, quando e como se quiser 
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A rede temos de ser activamente nós! 

Estamos aqui! 
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Custo/benefício 

“If you think education 

 

is expensive, 

 

try ignorance” 

Derek Bok 
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“Se eu fosse um computador…” 

“queria que todos os meninos fizesse 
coceguinhas no meu teclado!” 
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Concluindo 

• As TIC na Educação 

– na administração da educação 

• central 

• nas escolas 

– no ensino e na aprendizagem 

• Para aprender mais e melhor 

• Enquanto competências pessoais/profissionais 

– contribuindo para a Cidadania (Literacia) Digital 
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Obrigado 
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Puzzle CRIE como prova de conceito 
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“A lógica da cebola” 

Visão 
e 

Projecto 
Educativo 

• Visão e projecto 
educativo escolar 

• Liderança 

• Formação de Professores 

• Ser professor 

• Actividades práticas TIC 
pelos alunos 

Liderança 
Formação 

de 
Professores 

Papel 
do 

Professor 

Actividades 
práticas 

pelos 
alunos 



4 de Abril 2013 
jcf@fct.unl.pt 

Conferência O Papel da Sociedade da Informação na Reforma do Estado – Problema ou Solução 

Ideias que parecem funcionar 

Penso que: 
– Educational Digital literacy is not (just) Social Networking and 

games 
– ICT must be used to create a flexible and empowering 

educational environment (LMS/PLE, Web 2.0, etc.) 
– An fully integrated cross-curricular approach to ICT on education 
– Solve teacher problemas – don’t create new ones 
– Students are the school competitive edge, ICT to become 

practical and recurrently used by them 
– A collaborative networked approach to in-service contextualized 

teacher training 
– A community effort: “bring IT to the families” and “go back to 

school” 
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Teacher training Model and 
Framework  
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Magalhães (“Magellan”) 
Intel Classmate 2 

Former Prime-minister 
pushed hard the initiative e-escolinha 
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Literacia Digital 

• “Experiments in Digital Literacy” * 

• Digital literacy is more than just the technical ability to operate digital 
devices properly; it comprises a variety of cognitive skills that are utilized 
in executing tasks in digital environments, such 

– as surfing the Web, 

– deciphering user interfaces, 

– working with databases, 

– and chatting in chat rooms. 

• Digital literacy has become a “survival skill” in the technological era—a key 
that helps users to work intuitively in executing complex digital tasks 

 

* ESHET-ALKALIY. e AMICHAI-HAMBURGER,Y. (2004) 
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“Experiments in Digital Literacy” 

• Um possível modelo de Competências da Literacia Digital: 
– “photo-visual skills (“reading” instructions from graphical 

displays), 
– reproduction skills (utilizing digital reproduction to create new, 

meaningful materials from preexisting ones), 
– branching skills (constructing knowledge from non-linear, 

hypertextual navigation), 
– information skills (evaluating the quality and validity of 

information), and 
– socio-emotional skills (understanding the “rules” that prevail 

in cyberspace and applying this understanding in online 
cyberspace communication)” 

 
(ibid) 
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• “Results from the various digital literacy experiments 
clearly show that digital literacy is not equally shared 
among all age groups and that the commonly used notion 
that the younger generation is more digitally literate than 
the older ages should be examined with care.” 

• “Results clearly indicate that the younger participants 
performed better than the older ones, with photo-visual 
and branching literacy tasks, whereas the older 
participants were found to be more literate in 
reproduction and information literacy tasks.” 
 

(ibid) 

“Experiments in Digital Literacy” 




