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Introdução 
 
 

 
No final do ano lectivo 2006/2007 foi concluída a elaboração do 

primeiro plano TIC do nosso agrupamento. Foi um trabalho de equipa em que 

procuramos planear actividades transversais de forma a alcançarmos alguns 

objectivos que fossem integrar as TIC na aprendizagem. 

Este relatório de actividades procura, tal como está previsto no Plano 

TIC 2007/2008, avaliar o plano ao nível dos objectivos propostos e 

actividades/projectos realizados. Para que esta avaliação fosse organizada 

por todos, foi realizada uma reunião, no dia 10 de Julho 2008 com a equipa 

TIC e com a presença do presidente do Conselho Executivo. 

Também serão avaliadas, neste relatório, as actividades 

desenvolvidas pelo Coordenador TIC. 
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Balanço e avaliação dos resultados  
 
 

Fazendo um balanço, pensamos que o desafio que nos foi colocado 

para este ano lectivo foi alcançado com bastante êxito. A maioria dos 

objectivos a que nos propusemos foi satisfatoriamente alcançada.  

O principal objectivo foi alcançado, o aumento de acesso e o uso das 

TIC pela comunidade educativa. Conseguimos, com o nosso plano TIC e com 

as suas actividades impulsionar o recurso às novas tecnologias levando à 

aquisição de novas competências TIC. 

Atendendo às características do nosso agrupamento e da nossa 

comunidade educativa e, também às características dos nossos recursos 

concluímos que os nossos objectivos específicos, a que nos propusemos no 

plano TIC, foram totalmente atingidos. 

 

Foram diversas as metas que conseguimos alcançar, destas 

destacam-se as seguintes: 

 

• Promoção do uso efectivo das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC); 

• Enriquecimento do projecto educativo da Escola com a 

utilização competente das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) por parte da sua comunidade; 

• Promoção de uma efectiva utilização das TIC nos processos de 

educação e ensino; 

• Gestão eficaz do parque informático, em termos de hardware e 

software; 

• Apoio aos docentes na utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação; 

• Divulgação das TIC e propostas para o seu uso adequado em 

contexto educativo; 

• Facilitação da comunicação e o acesso à informação entre 

grupos de docentes (criação do Mail institucional; site do 

agrupamento www.eb23-pico-regalados.rcts.pt e aquisição de 

alojamento e domínio www.agpico.edu.pt); 
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• Diversificação de estratégias de ensino em sala de aula, com 

recurso às TIC (Quadros Interactivos, computadores portáteis, 

projectores multimédia, …). 

 

 

Nem tudo foi positivo, surgiram também algumas dificuldades e 

constrangimentos, quer a nível pedagógico, quer ao nível técnico. Alguns dos 

problemas foram os seguintes: 

 

 

• Não foi possível efectuar a ligação de acesso à Internet nos 

Jardins-de-infância; 

• Surgiram, ao longo do ano lectivo, diversos problemas com 

vírus, tanto nos computadores como nas pendrives dos 

professores e alunos. 

- 
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Projectos e Actividades desenvolvidas 

 
 

No nosso plano TIC propusemo-nos realizar diversas actividades e 

projectos visando a promoção das TIC. Avaliando uma a uma cada actividade 

prevista no nosso plano observamos o seguinte: 

 
 
Formação/apoio a docentes 
 

Relativamente a este ponto observa-se que foi sempre dado todo o 

apoio aos docentes do agrupamento e foram, na medida do possível, 

proporcionadas algumas acções de formação. 

Foi ministrada aos docentes do 1º ciclo e pré-escolar formação em 

Openoffice (organizada pela Câmara Municipal de Vila Verde) 

Ao longo do ano foi organizada formação para a plataforma Moodle  (sessões 

de trabalho) para todos os docentes do agrupamento; 

Quanto aos Quadros interactivos, foi disponibilizado muito apoio aos 

docentes e foram resolvidos muitos problemas técnicos. No final deste ano 

lectivo conseguimos, com muito empenho, colocar em funcionamento nove 

quadros e todos ligados à Internet. 

Foram também organizadas, ao nível de escola, algumas acções de 

formação para docentes: 

• Web 2.0 (organizada pelo núcleo de estágio de Físico-Química); 

• Quadro Interactivo (organizada pelo Coordenados TIC, Prof. 

Fernando Soares). 

 
 
Recursos educativos 
 

Já foram dados alguns passos para a criação de um centro de recursos 

virtual, começamos a arquivar no alojamento que adquirimos (agpico.edu.pt) 

diversos recursos educativos em vários suportes. 

 

Os recursos podem ser encontrados em:  www.agpico.edu.pt 
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Plataforma de aprendizagem Moodle 
  

Atendendo às potencialidades do Moodle para o ensino, não hesitamos 

e procedemos à instalação da plataforma no servidor do Centro de 

Competências “Entre Mar e Serra” (http://agpicoregalados-m.ccems.pt), como 

tínhamos projectado. A coordenação da plataforma ficou a cargo do professor 

Fernando Pinto, membro da equipa TIC, e sempre com o apoio do 

Coordenador TIC. 

 

Ao longo do ano lectivo, procuramos sempre dinamizar a plataforma: 

• efectuamos a sua configuração; 

• procedemos à divulgação da plataforma e sensibilizamos os docentes 

para a utilização; 

• gerimos as inscrições na plataforma; 

• realizamos acções de formação para auxiliar a utilização da 

plataforma; 

• criamos fóruns a nível docente e discente; 

• disponibilizamos materiais de apoio/recursos. 

 

 
 

Projecto “Iniciativa Escolas, Professores e Computa dores Portáteis” 
 

Este projecto foi sem dúvida um dos grandes impulsionadores da 

utilização das TIC no agrupamento. Os recursos tecnológicos no âmbito 

deste projecto proporcionaram excelentes condições para a realização de 

trabalhos TIC a professores e a alunos. Todas as informações relativas às 

actividades realizadas no âmbito deste projecto podem ser observadas no 

relatório e site (www.agpico.edu.pt/portateis) elaborados para o efeito. 

 
 

Página WEB 
 

A publicação da nossa página web ficou ao cargo do professor Rui 

Silva, elemento da equipa TIC que coordenou todo o trabalho de organização 

da informação e da sua divulgação. Tem sido um trabalho importante e os 

objectivos têm sido totalmente concretizados. A nossa página já é um local 

de referencia na internet para toda a comunidade. 
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Comunicação 
 

Após termos adquirido um domínio, aderimos ao google apps e criamos 

um e-mail institucional do agrupamento. Criamos contas de e-mail para todos 

os professores e auxiliares do agrupamento e promovemos a comunicação. 

Para dar apoio a professores e auxiliares menos familiarizados nos 

procedimentos para gerir uma conta de e-mail foi criado um folheto 

explicativo dos passos a seguir e fornecido, pela equipa TIC, todo o auxílio 

necessário.  

Observemos que a criação do e-mail foi um sucesso absoluto, contribuiu 

muito para mudar a forma de comunicar entre pares e levou à aquisição de 

muitas competências TIC.  

Dinamizamos a comunicação pelo GIAE para que todos os alunos 

possam realizar diversas tarefas on-line e comunicar com a escola de forma 

simples. Para auxiliar os alunos foi criado um folheto explicativo. 

 
 
 

 
Aquisição e actualização de hardware e software 
 

Surgiram muitos problemas com vírus e necessitamos adquirir um 

antivírus da Symantec para os computadores do Conselho Executivo e dos 

Serviços Administrativos. 

Para apoiar e organizar as actividades realizadas foi organizado um 

dossiê onde procuramos arquivar todos os documentos importantes e 

inventariar todos os equipamentos TIC. 

Procuramos manter, dentro do possível, os equipamentos informáticos 

actualizados e contribuir, de uma forma coerente, para a actualização dos 

software e hardware. 
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Plano de manutenção e suporte técnico 
 

Sentimos muitas dificuldades na implementação de um plano de 

manutenção dado que a necessidade de manutenção é diária. Embora 

tenham surgido alguns constrangimentos e falhas, devido principalmente ao 

elevado número de equipamentos, que por si acarreta muitos problemas 

técnicos e avarias e, por sua vez, muito descontentamento nos alunos e 

professores, conseguimos, com muito trabalho, a implantação de um plano 

devidamente organizado. Foi elaborada uma ficha para a participação de 

ocorrências, disponível em todas as salas, para nos informar diariamente de 

todos os problemas técnicos e avarias. Organizamos os trabalhos de 

manutenção com uma empresa de informática e, para isso, foi elaborado um 

impresso intitulado “Manutenção dos Equipamentos TIC” para poder indicar 

ao técnico de informática, nos dias de manutenção, os trabalhos a realizar ao 

nível da escola EBI e do agrupamento. 

 
Criação do espaço Multimédia - Auditório 

 
Devido a  falta de espaço adequado para a sua materialização, ainda 

não foi possível concretizar este projecto. 
 
 
Internet 
 

A Internet é o nosso grande problema, já tentamos tudo para melhorar a 

velocidade da ligação ADSL mas, como já foi referido inúmeras vezes, não é 

possível fazer grande coisa dado que a nossa localização geográfica não o 

permite. Aguardamos com expectativa pelo “Plano Tecnológico” que, em 

princípio, irá resolver este problema.  

 
 
Quadros Interactivos 
 

Tal como estava proposto no nosso plano TIC, adquirimos mais 

Quadros Interactivos e procuramos proporcionar a todos as melhores 

condições de trabalho. Foram realizados, ao longo do ano lectivo, diversos 

trabalhos para colocar os quadros a funcionar com qualidade. Foi dado muito 

apoio a todos os docentes e muito incentivo e apoio para a utilização dos 

mesmos. 

Foram proporcionadas algumas sessões de apoio e acções de 

formação, ao nível da escola, para os docentes. 
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Projecto GATO 
 

Este projecto é muito importante para a resolução de diversos 

problemas ao nível da organização de recursos TIC mas, ainda está a ser 

concretizado. A falta de tempo para a organização de diversos materiais TIC 

dificultou a sua dinamização. Para o próximo ano lectivo, seria importante 

atribuir a organização deste projecto a um docente com aptidões e com horas 

da componente não lectiva, para que a sua concretização seja um sucesso. 

 
 
 
Projecto Time 
 

Este projecto proporcionou a participação de dois professores do nosso 

agrupamento na Acção de Formação “A utilização das TIC nos processos 

ensino /aprendizagem, TIME – Tecnologias de Interacção Multimédia na 

Educação “ que surgiu enquadrada na necessidade da Escola de formação 

que visa a utilização integrada de Quadros Interactivos (QI) na prática lectiva 

dos docentes, uma vez que existiu uma aposta clara em equipar a escola 

com esta tecnologia. 

 A Acção contemplou momentos de reflexão e partilha de experiências 

e permitiu elaborar e pôr em prática diversos materiais que facilitaram e 

enriqueceram a prática pedagógica. De referir que esta experiência foi muito 

enriquecedora ao nível pessoal e profissional pois, para além da componente 

teórica, permitiu experimentar actividades elaboradas por outros professores 

e trocar experiências com colegas de outras escolas e de outros graus de 

ensino, o que também é muito produtivo. Posto isto, considera-se que os 

objectivos pretendidos foram cumpridos de forma exemplar. Foram aplicadas, 

na escola, algumas das ideias e materiais sugeridos na Acção o que permitiu 

constatar que com os QI passamos a ter disponível uma ferramenta 

dinâmica, visualmente atractiva e acessível que ajuda os alunos a obter 

melhores resultados. 

 Durante o ano lectivo e em conjunto com os colegas foram debatidas 

as vantagens e as desvantagens, que mudanças implicam, as novas 

dinâmicas que podem trazer ao processo ensino /aprendizagem e também ao 

relacionamento com outros suportes tecnológicos (portáteis, plataforma, …) 

que permitam criar um ambiente inovador, funcional e apropriado. 



 

Página 11 de 42 

 Tornou-se, portanto, necessário investir na aprendizagem da forma 

como podem ser utilizados, das suas características específicas, etc., de 

modo que os QI sejam entendidos como um recurso para a transformação 

das práticas na Escola. Neste âmbito, foi realizada uma partilha de 

experiências sobre os QI que se realizou no final do ano lectivo em parceria 

com o Coordenador de TIC da Escola. 

 

Além das actividades a que nos tínhamos proposto realizar, também 

foram impulsionadas muitas outras. Foi sempre uma prioridade nossa dar 

apoio às actividades previstas no Plano Anual de Actividades, mas 

procuramos sempre colaborar e impulsionar outras.  

 

Ao longo deste ano lectivo, foi sempre dado muito apoio TIC a diversas 

acções como por exemplo: 

• aos trabalhos realizados pelos estagiários; 

• às actividades e trabalhos realizados na biblioteca; 

• na gravação de diversos CDs e DVDs; 

• aos serviços administrativos da escola; 

• na resolução de problemas técnicos dos servidores da escola; 

• na gestão do domínio que adquirimos (agpico.edu.pt); 

• na resolução de problemas de conflitos na rede (elaboração de uma 

lista organizada de IPs); 

• na resolução de diversos problemas ocorridos devido a vírus 

informáticos. 
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Actividades do Coordenador TIC 
 
 
 

Relativamente às minhas actividades como Coordenador TIC, procurei 

sempre orientar as minhas acções de acordo com o previsto despacho nº 

26691/2005, que define as tarefas a cumprir. 

 

 

A nível pedagógico: 

 

Procurei sempre divulgar o nosso Plano TIC e incentivar todos os 

membros da nossa comunidade educativa a participar, apostando sempre na 

promoção da utilização das TIC e na inovação. 

 

Aquando da elaboração dos horários para alunos e professores foi 

sempre nossa preocupação procurar encaminhar, dentro do possível, todas 

as aulas de Área de Projecto e de Estudo Acompanhado para as salas TIC e 

agenciando sempre a total ocupação das salas. Asseguramos também, nas 

salas TIC, um horário para a manutenção das mesmas. 

Procurei estar actualizado e, por isso, consultei bastantes sites para 

obter informação de interesse para o desempenho das minhas funções de 

Coordenador TIC. Criei um e-mail (ebipico.fernandosoares@gmail.com) para 

poder participar em diversas plataformas de Moodle para apoio a 

coordenadores TIC. 

Apostei muito na autoformação e explorei muitos CDs e DVDs de 

interesse para a educação. 

Dado que temos publicado diversos trabalhos elaborados pelos alunos 

e temos trabalhado com imagens destes, criei um pedido de autorização para 

todos os Encarregados de Educação do agrupamento de forma a autorizar a 

publicação de trabalhos e registos de imagens dos alunos. 
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A nível técnico: 

 

Procurei sempre cuidar de todos os equipamentos TIC e, 

principalmente, das salas TIC. A resolução de problemas de ordem técnica 

foi uma constante ao longo do ano lectivo. Grande parte dos nossos 

equipamentos já tem alguns anos e, por isso, as avarias são constantes. 

Procurei sempre articular, com o técnico responsável pela manutenção 

técnica do agrupamento, os trabalhos a realizar ao nível do agrupamento. 

Para melhor zelar pela conservação dos nossos equipamentos 

informáticos foi criada uma ficha para a verificação diária de todos os 

equipamentos. 

Foi dado muito apoio técnico aos professores na utilização dos Quadros 

Interactivos e na administração e dinamização da nossa plataforma Moodle. 

Foi criada na Escola EBI um espaço denominado Centro de Recursos 

TIC para arquivo de todo o material TIC e para dar apoio à manutenção dos 

equipamentos. Realizamos, ao longo do ano lectivo, muitas actividades 

práticas no Centro de Recursos, foi um grande apoio na resolução de 

problemas técnicos com diversos equipamentos. 

 
 
 
Além das actividades previstas foram realizadas outras, também 

relevantes, no âmbito do meu cargo. Foram diversas as actividades que 

concretizei.  

Estive sempre atento a todas as informações importantes dirigidas ao 

Coordenador TIC e procurei sempre responder a todas as solicitações, 

nomeadamente a inquéritos e questionários. Participei em várias acções de 

formação e encontros de coordenadores TIC dado serem importantes para a 

minha formação em TIC. 

Foram elaboradas palavras passes para todos os alunos da Escola EBI 

para poderem aceder ao servidor a partir das salas TIC ou da biblioteca.  

Participei na disciplina do Moodle criada especificamente para 

Coordenadores TIC e procurei visitar frequentemente o site do CRIE de 

forma a estar sempre informado e poder responder positivamente às 

exigências do desempenho do cargo. 
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Publiquei diversos trabalhos na Internet. Dei muito apoio na realização e 

publicação de trabalhos, materializados por professores e alunos, na Internet. 

Alguns destes trabalhos podem ser encontrados em www.agpico.edu.pt. 

Organizei, no Dia das Expressões, uma actividade visando divulgar os 

CDRoms da biblioteca; 

Criei e dinamizei uma disciplina de Matemática, na nossa plataforma 

Moodle, orientada para alunos do 9º ano. Procurei uma extensão virtual da 

sala de aula, disponibilizei diversos materiais e informações importantes a 

aquisição de competências de Matemática e para a preparação dos alunos 

para o exame. 

Elaborei um inquérito TIC com o intuito de avaliar os conhecimentos na 

área das TIC do corpo docente do nosso agrupamento bem como as 

necessidades de formação e, também avaliar o plano TIC do Agrupamento. 

Divulguei o inquérito e promovi, via e-mail, a participação de todos. Por fim, 

procedi ao tratamento estatístico do mesmo. 

Resumindo, penso que cumpri, de forma bastante satisfatória, as 

minhas tarefas como Coordenador TIC, senti algumas dificuldades dado que 

o trabalho é uma constante e, por vezes, a falta de tempo não permite a 

melhor concretização das tarefas. 
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Inquérito TIC 
 
 Conforme previsto no Plano TIC 2007/2008 foi elaborado um inquérito 

com o intuito de avaliar os conhecimentos na área das TIC do copo docente 

do nosso agrupamento bem como as necessidades de formação e, também 

avaliar o plano TIC do Agrupamento. Este foi colocado on-line 

(www.agpico.edu.pt/questionariotic) e, todos os docentes do agrupamento 

foram informados por e-mail e incentivados a participar. 

 
O Inquérito publicado foi o seguinte: 
 
Este questionário é constituído por duas partes.  
A primeira destina-se a uma recolha de dados que permita avaliar o grau de 
conhecimentos na área das TIC do corpo docente do nosso agrupamento bem como 
as necessidades de formação.  
A segunda tem como objectivo avaliar o plano TIC do Agrupamento 2007/2008  
Esta informação será muito importante para continuarmos a melhorar a 
implementação das TIC no nosso agrupamento.  
Só com a participação de todos é conseguiremos atingir os nossos objectivos.  
Qualquer comentário que queira acrescentar poderá fazê-lo para o e-mail 
(fernandosoares@agpico.edu.pt).  
Após o preenchimento do questionário, prima o botão "Enviar".  
Obrigada pela vossa colaboração.  
Fernando Soares  

 
1ª PARTE  

 
 

Identificação (facultativo)  

Nome   

Email   
 

Idade  

18 - 25  

26 - 30  

31 - 35  

36 - 40  

41 - 50  

Mais de 50  
 

Ciclo de ensino que lecciona  

Educação pré-escolar  

1º Ciclo do Ensino Básico  

2º Ciclo  
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3º Ciclo  

Apoios Educativos  
 

Em geral, como classifica o seu nível em termos de domínio dos computadores?  

Muito fluente  

Bom utilizador  

Pouco experiente, mas a aprender  

Principiante  

Utilizador "perigoso"  
 

Como considera os seus conhecimentos para cada aplicação?  

 Nenhuns Fracos Satisfatórios Bons Muito Bons 
Word  

     
Excel  

     
Publisher  

     
Power Point  

     
Access  

     
Moodle  

     
Openofice  

     
 

 

Que equipamentos que possui em casa?  

Computador  

Impressora  

Scanner  

Máquina fotográfica digital  

Webcam  
 

Tem ligação à Internet em casa?  

Sim  

Não  
 

Como avalia os seus conhecimentos ao nível da utilização?  

 Muito 
fracos 

Fracos Satisfatórios Bons Muito 
Bons 

Internet  
     

Software de protecção do 
computador       

Conta de correio electrónico  
     

 

 

Utiliza as TIC na sala de aula?  

Sim  
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Não  
 

 
 
Valoriza o uso das TIC no trabalho individual dos seus alunos?  

Sim  

Não  
 

Utiliza os computadores e equipamentos informáticos disponíveis nas salas de 
aula?  

Sim  

Não  

Não se aplica  
 

Utiliza as TIC no apoio a actividades de avaliação dos alunos?  

Sim  

Não  
 

Incentiva a pesquisa de informação na Web?  

Sim  

Não  

 
 

2ª PARTE  

 
 

Tomou conhecimento do plano TIC de agrupamento 2007/2008?  

Sim  

Não  
 

Considera que o plano TIC foi suficientemente divulgado e participado?  

Sim  

Não  

Sem opinião  
 

Considera importante a implementação de um plano TIC de forma a planear, no 
agrupamento, actividades de integração das TIC?  

Sim  

Não  

Sem opinião  
 

Considera que os objectivos propostos no nosso plano TIC são ajustados à 
realidade do nosso agrupamento?  

Sim  

Não  
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Sem opinião  
 

 
 
 
O Plano TIC contribuiu para promover a utilização das TIC no ensino e na gestão 
escolar?  

Não concordo  

Concordo parcialmente  

Concordo  

Concordo totalmente  
 

Qual lhe parece ser o papel dos computadores na Educação no futuro?  

 
 

Considera que a criação do e-mail institucional do agrupamento contribuiu para 
melhorar a comunicação e estimulou a aquisição de novas competências em TIC? 

Não concordo  

Concordo parcialmente  

Concordo  

Concordo totalmente  
 

De um modo geral, com que frequência consulta/utiliza o seu mail/correio 
electrónico do agrupamento?  

Mais do que uma vez por dia  

Uma vez por dia  

De 2 a 6 vezes por semana  

Uma vez por semana  

Esporadicamente  
 

Como considera a ligação à internet que possuímos?  

Muito fraca  

fraca  

Satisfatória  

Boa  

Muito boa  
 

Costuma utilizar a Internet para:  

Pesquisar informação  

Aceder ao portal da escola (www.eb23-pico-regalados.rcts.pt)  
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Aceder a sites institucionais  

Aceder à caixa de correio electronico  

Conversar  

Efectuar compras e pagamentos  

Outros   
 

Como classifica cada uma das seguintes medidas ao nível da aquisição de 
materiais TIC:  

 Muito 
importante 

Importante pouco 
importatnte 

nada 
importante 

Aqusição de computadores  
    

Aqusição de Quadros 
Interactivos      

Aquisição Projectores 
Multimédia      

Aquisição de switch wireless 
de forma a melhorar a 
cobertura da rede sem fios  

    

 

 

Se tivesse a oportunidade de efectuar formação nas seguintes áreas, que opções 
escolheria?  

Sistema operativo Windows XP ou Vista  

Sistema operativo Linux  

Quadros Interactivos  

Processamento de texto (Word)  

Folha de cálculo (Excel)  

Apresentação electrónica  

Criação de páginas web  

Sistemas e gestão de bases de dados  

Software de animação e criação de conteúdos multimédia  

Tratamento de imagem  

Moodle  

Outros (quais?)   
 

As salas TIC proporcionam boas condições de trabalho aos alunos e professores?  

Sim  

Não  

Porquê?   

Sem opinião  
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Com que frequência utiliza os computadores da sala de trabalhos de 
professores?  

Muitas vezes  

Algumas vezes  

Poucas vezes  

Nunca  
 

Considera que a manutenção, efectuada pelos técnicos de informática, aos 
equipamentos e instalações tem sido eficiente?  

Sim  

Não  

Porquê?   

Sem opinião  
 

Quais os problemas que lhe surgem normalmente com os computadores?  

Lentos  

Problemas a imprimir  

Falta de software adequado às necessidades  

Internet lenta  

Problemas com virus  

Outros (quais?)   
 

Com que frequência utiliza os quadros interactivos, computadores e outros 
equipamentos informáticos disponíveis nas salas de aula?  

Muitas vezes  

Algumas vezes  

Poucas vezes  

Nunca  

Não se aplica  
 

Considera que a página web do agrupamento contribuiu para melhorar o acesso 
à informação associada ao Agrupamento de Escolas do Pico de Regalados?  

Sim  

Não  

Porquê?   

Sem opinião  
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Considera que as actividades realizadas no âmbito da iniciativa "Escolas, 
Professores e Computadores Portáteis" contribuíram bastante para alcançar os 
objectivos do plano TIC?  

Concordo plenamente  

Concordo  

Não concordo  

Sem opinião  
 

Como qualifica o auxílio dado, pela equipa TIC e pelo coordenador TIC, ao 
manuseamento técnico e ao funcionamento dos equipamentos?  

Muito bom  

Bom  

Suficiente  

Insuficiente  

Sem opinião  
 

Na sua opinião, quais os objectivos é que devem considerados como prioritários 
para a elaboração do plano TIC do nosso Agrupamento?  

 
 

Considera importante a progressiva utilização de software livre nos 
computadores do agrupamento?  

Sim  

Não  

Sem opinião  
 

Indique, por favor, algumas sugestões para melhorar a utilização de 
computadores e outras tecnologias, incluindo a Internet, no nosso agrupamento. 

 
 

Obrigado pela sua colaboração  
O coordenador TIC do Agrupamento de Escolas de Pico de Regalados  
Em caso de dúvida enviar e-mail para: fernandosoares@agpico.edu.pt 
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Estatística dos inquéritos TIC 
 

 
Respostas – Questionário TIC 
 
 
Idade 

 

 

 

Ciclo de ensino que lecciona 
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Em geral, como classifica o seu nível em termos de domínio dos 
computadores? 

 

 

 

Como considera os seus conhecimentos para cada aplicação? 
Word 

 

 

Excel 
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Publisher 

 

 

Power Point 

 

 

Access 
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Moodle 

 

 

Openofice 

h 

 

 

Que equipamentos que possui em casa? 
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Tem ligação à Internet em casa? 

 

 

 

Como avalia os seus conhecimentos ao nível da utilização? 
Internet 

 

 

Software de protecção do computador 
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Conta de correio electrónico 

 

 

 

Utiliza as TIC na sala de aula? 

 

 

 

  

Valoriza o uso das TIC no trabalho individual dos seus alunos? 
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Utiliza os computadores e equipamentos informáticos disponíveis nas salas 
de aula? 

 

 

 

Utiliza as TIC no apoio a actividades de avaliação dos alunos? 

 

 

 

  

Incentiva a pesquisa de informação na Web? 
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Tomou conhecimento do plano TIC de agrupamento 2007/2008? 

 

 

 

Considera que o plano TIC foi suficientemente divulgado e participado? 

 

 

 

  

Considera importante a implementação de um plano TIC de forma a 
planear, no agrupamento, actividades de integração das TIC? 
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Considera que os objectivos propostos no nosso plano TIC são ajustados à 
realidade do nosso agrupamento? 

 

 

 

O Plano TIC contribuiu para promover a utilização das TIC no ensino e na 
gestão escolar? 

 

 

 

  

Qual lhe parece ser o papel dos computadores na Educação no futuro? 

� Uma ferramenta interactiva poderosa de acesso rápido e fácil à informação e 
conteúdos, cabendo aos professores o seu uso para o desenvolvimento de 
competências.  

� Fundamental.  

� Os computadores assumem um papel importante na vida actual, logo temos 
de familiarizar as crianças desde pequenas com ferramenta de trabalho. Penso 
que no futuro será impensável trabalhar sem computador.  

� Vão ser mais do que uma forma auxiliar de estratégias de ensino vão ser 
utilizadas como suporte ao pensamento e desenvolvimento intelectual e social 
dos indivíduos.  

� No futuro, os computadores terão, cada vez mais, um papel fundamental na 
Educação, sem, no entanto, anularem o papel do professor como gestor da sala 
de aula e de todo o processo de ensino e aprendizagem.  
� São as ferramentas da actualidade! 
� Devem ser cada vez mais uma ferramenta de apoio aos alunos e professores. 
Ajudando nas pesquisas, elaboração de trabalhos, testes, fichas informativas e 
para avaliação, meio de ligação entre a escola e o trabalho desenvolvido em 
casa (quando possível). 
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� Um meio bastante eficaz para promover o sucesso no ensino/aprendizagem. 

� Muito importantes  

� O computador será no futuro a base do desenvolvimento do saber.  

� A nível da educação para o futuro, representa uma mais valia porque permite 
uma maior consulta de informações e conhecimentos que alguns alunos não têm 
como adquiridos.  

� Fundamental para o sucesso dos alunos. 

� Fundamental e indispensável.  

� É importante no que diz respeito à pesquisa, alargamento do conhecimento da 
cultura geral, realização de trabalhos em powerpoint que os torna mais atractivos 
e mais objectivos assim como trabalhos elaborados em excel. 

� De certeza que importantíssimo, pese embora pensar ser de igual importância 
uma boa troca de impressões "olhos nos olhos".  
� Indispensáveis. 
� Os computadores, assim como o software educativo e os ambientes virtuais 
de educação (plataformas, hiper texto) farão parte integrante da educação, 
embora num futuro não muito próximo e não acompanhando a evolução que 
estes ambientes têm nas restantes vertentes da sociedade. 

� Cada vez mais vão ser fundamentais e não só na educação. 

� Imprescindível. 

� No futuro, os computadores terão um papel, cada vez, mais importante, como 
instrumento de ensino e de aprendizagem, sem, no entanto, substituírem o 
professor. 

�  FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA A EDUCAÇÃO. O APOIO 
EDUCATIVO E O APOIO AO ESTUDO PODE TER NO ENSINO À DISTÂNCIA 
O CERNE DA QUESTÃO. 

� Considero-o primordial, será tão importante ou mais do que o 1º livro escrito. 

� No futuro muito próximo, serão uma das "ferramentas" nas mochilas. 

� São uma ferramenta indispensável. 

� Poderão substituir o caderno e o manual escolar. 

 
 

 

Considera que a criação do e-mail institucional do agrupamento contribuiu 
para melhorar a comunicação e estimulou a aquisição de novas 
competências em TIC? 

 

 

 

  

   



 

Página 32 de 42 

De um modo geral, com que frequência consulta/utiliza o seu mail/correio 
electrónico do agrupamento? 

 

 

 

Como considera a ligação à internet que possuímos? 

 

 

 

  

Costuma utilizar a Internet para: 
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Como classifica cada uma das seguintes medidas ao nível da aquisição de 
materiais TIC: 
Aqusição de computadores 

 

 

Aqusição de Quadros Interactivos 

 

 

Aquisição Projectores Multimédia  
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Aquisição de switch wireless de forma a melhorar a cobertura da rede sem 
fios 

 

 

 

Se tivesse a oportunidade de efectuar formação nas seguintes áreas, que 
opções escolheria? 

 

 

 

  

As salas TIC proporcionam boas condições de trabalho aos alunos e 
professores? 
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PORQUÊ? 
 

� Computadores insuficientes.  

� Login difícil, programas que não funcionam, computadores lentos . 

� Insuficiências materiais. 

� Há algum material sem condições de utilização.  

� Há poucos computadores e, por vezes, não há net.  

� Têm os equipamentos necessários, embora por vezes não estejam a funcionar 
todos em pleno, muito por culpa de alguns alunos e mesmo de alguns professores, 
que possuem menos conhecimentos informáticos..  

� Pôr em prática todo o conhecimento adquirido e trocar opiniões  

� Esta situação aplica-se a quem de facto tem conhecimentos nesta área tão 
vasta e enriquecedora.  

� A SALA DE INFORMÁTICA 1 ESTÁ DESACTUALIZADA.  

� A maioria do material não funciona e o que funciona não dá para pôr todos os 
elementos da turma a trabalhar. Isto gera conflitos entre os alunos.  

 

 

Com que frequência utiliza os computadores da sala de trabalhos de 
professores? 

 

 

 

  

Considera que a manutenção, efectuada pelos técnicos de informática, aos 
equipamentos e instalações tem sido eficiente? 
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PORQUÊ? 
 

� Existem sempre muitos computadores que não funcionam, principalmente na 
sala 12 e na sala de informática.  

� Muitas vezes o material está inoperacional por razões técnicas de fácil e rápida 
solução. 

� Muitas vezes os computadores continuavam com as mesmas 
avarias/problemas semanas seguidas.  

� O técnico vem várias vezes à Escola.  

� Há poucos computadores e, por vezes, não há net.  

� É feita uma verificação semanal. (Que deveria ser suficiente!!!)  

� Já foram chamados imensas vezes e nunca aparecem. 

� Nem todos funcionam bem. 

� Os computadores estão constantemente com vírus e em alguns não se 
consegue mesmo trabalhar.  

� Na EB 1 de Coucieiro o equipamento é fraco assim como já não temos 
qualquer computador a funcionar há mais de duas semanas mesmo depois de ter 
sido pedido com urgência. 

� Sim. Mas os Profs. têm que cada vez mais terem conhecimentos para fazer 
mais do que ligar e desligar Pc`s. 

� Porque existem sempre computadores inoperacionais.  

� Os computadores encontram-se, muitas vezes, com virus.  

� Aparecem na escola muito tempo depois de ser comunicada a avaria.  

� Muitos não funcionam, nem sempre há ligação à Internet, muitos vírus. 

� Foram instaladas antenas para a internet, no início do ano, mas não funcionam. 
Os computadores são obsoletos e insuficientes para o número de alunos. Foram 
entregues 2 impressoras para arranjar, mas ñ foram devolvidas (uma estava na 
garantia) Foram pedidos ratos, teclado, colunas...  

 

 

Quais os problemas que lhe surgem normalmente com os computadores? 

 
OUTROS (QUAIS?) 
 
� Muitas vezes nem funcionam.  

� Problemas com as contas de utilizador dos alunos. Por vezes falta de 
conectividade a rede (e/ou internet).  

� Ratos com problemas 

� A Internet nos portáteis não existe. 
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� Na sala em que lecciono há um computador com a memória muito cheia, 
bloqueia constantemente e neste momento a internet não funciona. 

 
 

 

Com que frequência utiliza os quadros interactivos, computadores e outros 
equipamentos informáticos disponíveis nas salas de aula? 

 

 

 

  

Considera que a página web do agrupamento contribuiu para melhorar o 
acesso à informação associada ao Agrupamento de Escolas do Pico de 
Regalados? 

 
PORQUÊ? 
 
� Há um intercâmbio de informação. 

� A informação está sempre presente. 

� Permite um contacto permanente com qualquer elemento do Agrupamento.  

� Para quem se encontra longe ou não tenha possibilidade de passar no 
agrupamento com frequência facilita o acesso a toda a informação mas isso 
implica a utilização do e-mail da escola todos os dias e quando o equipamento não 
permite essa utilização torna se menos frequente . 

� A divulgação e o hábito de a consultar, como forma de transmissão privilegiada. 
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� Permite uma consulta fácil numa página bem estruturada. 

� Facilidade de comunicação, mas não tanta quanto devia.  

� As informações apresentadas focam pouco a pré e o 1º ciclo e não apresenta 
grandes alterações em relação aos anos anteriores. 

 

 

Considera que as actividades realizadas no âmbito da iniciativa "Escolas, 
Professores e Computadores Portáteis" contribuíram bastante para alcançar 
os objectivos do plano TIC? 

 

 

 

  

Como qualifica o auxílio dado, pela equipa TIC e pelo coordenador TIC, ao 
manuseamento técnico e ao funcionamento dos equipamentos? 

 

 

 

  

Na sua opinião, quais os objectivos é que devem considerados como 
prioritários para a elaboração do plano TIC do nosso Agrupamento? 

� Um dos objectivos a considerar é que todos os níveis de ensino tenham acesso 
às formações em TIC.  

� Aquisição de computadores e quadros interactivos. 

� Usar um sistema que permita que os computadores funcionem, ou seja, 
eliminar as instalações se software feitas pelos alunos.  

� Devem favorecer a aprendizagem a todos os docentes do AGRUPAMENTO. 
Devem ligar todos os estabelecimentos de ensino à rede - todos terem acesso à 
net para trabalhar e comunicar entre si.  
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� Devem dar continuidade aos do plano TIC. 

� Melhorar a velocidade da internet e a manutenção dos computadores, 
nomeadamente, problemas com vírus.  

� Dar mais formação nesta área e equipar a escola com melhores computadores 
e um acesso constante à internet.  

� Aumentar o acesso à Internet para os alunos na biblioteca escolar. 
Dotar os professores de técnicas de manuseamento e utilização dos 
computadores e novas tecnologias para ser possível a utilização das TIC de forma 
mais transversal.  

� Proporcionar formação aos professores.  

� Um dos objectivos é ser abrangente para todos os níveis de ensino e de acordo 
com os horários dos mesmos.  

� Ir de encontro aos interesses e necessidades de alunos e professores 
do Agrupamento.  

� Num primeiro tempo equipar todas as escolas nas mesmas condições para que 
todos possam usufruir das mesmas condições em qualquer lugar do agrupamento; 
Formações obrigatórias dos vários software necessários para um bom uso dos 
TIC; 
Apresentação de trabalhos nos vários software adquiridos; 

� A formação adequada de profs, pois só assim surgirão situações de progresso 
e qualidade.  

� A componente técnica e de manutenção ser retirada da responsabilidade do 
coordenador TIC, libertando o seu tempo disponível para as áreas de formação e 
implementação das tic ao nível pedagógico. O tempo disponível para as tarefas de 
manutenção e formação é claramente insuficiente, só possível com esforço 
acrescido dos coordenadores TIC.  

� Formação, actualização de dados e Jornal Escolar  

� Criar no quinto ano uma aula de Língua Portuguesa com TIC (exclusivamente).  

� Melhorar a rede sem fios e velocidade da Internet.  

� Primeiro equipar devidamente a escola com computadores que funcionem 
plenamente, depois dar alguma formação. 

� O principal objectivo é fornecer às escolas equipamento em boas condições 
para que se possa trabalhar. 

� Word e paint. 

� Criar uma sala de trabalho com computadores para os alunos. 

 
 

 

Considera importante a progressiva utilização de software livre nos 
computadores do agrupamento? 
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Indique, por favor, algumas sugestões para melhorar a utilização de 
computadores e outras tecnologias, incluindo a Internet, no nosso 
agrupamento. 

� Uma das sugestões é que os J.I tenham acesso á internet. Dar formação ao 
corpo docente. Criar um sistema de rotatividade relativamente à requisição de 
computadores portáteis. Melhorar a rede de ligação à Internet. 

� Colocar mais computadores e impressoras na sala de professores.  

� Disponibilizar a página Internet da Escola na Intranet da Escola. 
Dotar os computadores de um sistema de imagens de disco que sejam 
carregadas ao iniciar o computador.  

� Não tenho internet no estabelecimento de ensino (Jardim de Infância), por 
isso tenho que fazer os trabalhos, receber e enviar comunicação de minha casa. 
Não tive formação de computadores no Agrupamento ao longo do ano lectivo 
por incompatibilidade de horário. 

� Incentivar, cada vez mais, a formação de professores, proporcionando-lhes 
acções de formação nos domínios com mais lacunas.  

� Precisamos de um filtro de conteúdo para ser possível bloquear sites pelo 
seu conteúdo impróprio. 
Maior responsabilização dos alunos com o material informático.  

� Melhor conservação do material informático, arranjando condições para 
responsabilizar os infractores. 
Proporcionar melhores condições para o acesso à Internet.  

� Tornar a internet acessível, uma vez que muitas vez não se consegue 
aceder nas salas de aulas. 

� Distribuição de mais computadores por sala e acesso à internet ser 
melhorada.  

� Modernizar a maioria dos computadores existentes.  

� As escolas devem ser apetrechado de equipamento informático adequado. 
Internet mais rápida. 
Formações adequadas às exigências das escolas. 

Melhoria da qualidade de acesso (velocidade; equipamentos e acesso com/sem 
fios); mais computadores para pesquisa na área da biblioteca escolar. 

� Pressionar a CMVV para disponibilizar Internet em todos os Jardins de 
Infância. 

� Criar mecanismos de controle mais eficazes contra a má utilização e pirataria 
informática. 

� Melhorar a rede sem fios e a velocidade da Internet. 

� MAIOR RESPONSABILIDADE, POR PARTE DE ALGUNS DOCENTES, NO 
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES PELOS ALUNOS. 

� Primeiro apetrechar a escola com equipamento em condições, depois 
procurar zelar pela sua "integridade física" responsabilizando os seus 
utilizadores. 

� Antivírus eficaz 

� Melhorar a rede de internet sem fio para se ter acesso directo nas salas de 
aula. Renovar o material informático e adequá-lo ao número de alunos de cada 
escola, falo nomeadamente para as escolas de acolhimento. 
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Sugestões para o próximo plano TIC 
 

 
 
 
Foram referidas algumas sugestões para o próximo ano lectivo: 

 

• Criar e-mail institucional para alunos; 

• Levar os Quadros Interactivos às JI e EB1; 

• Envolver mais os docentes dos JI e EB1 nas actividades TIC; 

• Reformular o regulamento das salas TIC; 

• Promover, progressivamente, a utilização do software livre no 

agrupamento, principalmente o OPENOFFICE; 

• Atribuir aulas de Componente Não Lectiva aos professores da equipa 

TIC de forma a ter mais tempo para a realização das actividades; 

 

Na reunião da equipa TIC realizada no passado dia 10 de Julho 2008, 

foi decidido que no próximo ano lectivo, o prof. Rui Silva desempenhará o 

cargo de Coordenador TIC, substituindo o prof. Fernando Soares. 

Foi também decidido manter o actual plano TIC por mais um ano dado 

que a sua estrutura ainda está ajustada à realidade do nosso agrupamento, e 

algumas actividades ainda não foram totalmente concretizadas, podendo, no 

entanto, sofrer algumas pequenas alterações. 
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Conclusão 

 
 

 

 

Como conclusão pode considerar-se, dado que a maioria dos objectivos 

a que nos propusemos foram atingidos, que o balanço é bastante positivo. É 

com agrado que certificamos que foram realizados diversos trabalhos e 

actividades, alguns com bastante qualidade e atestamos o grau de satisfação 

dos envolvidos. 

Temos consciência que o Plano TIC não é estanque e a sua actualização 

deve realizar-se ao longo do tempo, vamos continuar a trabalhar arduamente 

para o tornar cada vez melhor. 

Com a implementação do chamado Plano Tecnológico, prevista para o 

próximo ano lectivo, vamos resolver diversos problemas TIC do nosso 

agrupamento e vai nos proporcionar outras condições de trabalho, 

aguardamos com ansiedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pico de Regalados, 31 de Julho de 2008 
 
 
 
 

O Coordenador TIC 
 

___________________________________________ 
(Fernando João da Costa Soares) 

 


